ПРЕДЛОГ
На основу члана 21. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник PC”, број 30/18),
Влада усваја
Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Имплементациона група 1 (ИГ1)

1. ЕФИКАСНА ЈАВНА УПРАВА

Приоритетни циљ:

1.1. Брига о здрављу грађана и јачање здравственог система Републике Србије

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Вицко Ференц, државни секретар МЗ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Никола Радоман МЗ

1.1.1.

Извршена имунизација становништва РС на COVID19

МЗ

1.1.2.

1.1.3.

Унапређена инфраструктура у здравству (КЦ Србије, КЦ Војводине, МЗ
КЦ Крагујевац, Клиника за инфективне и тропске болести Др Коста
Тодоровић, Београд)
е-Картон за све грађане на територији РС
МЗ

1.1.4.

Урађен Screening жена на рак дојке

МЗ

1.1.5.

Корисници војног здравственог осигурања користе сервисе еРецепт и е-Беба

МЗ

МЗ

број вакцинисаних
становника

број

0 (2020)

број завршених
број
инфраструктурних
пројеката
број здравствених установа број
повезаних на е-Картон

0 (2020)

0

2

0 (2020)

24

220

број жена којима је урађен број
скрининг (жене од 50 до 69
година живота)
(кумулатив)

0 (2020)

0

150.000

МО

проценат војних
проценат
здравствених установа које
користе систем е-Рецепт

0 (2020)

МО

омогућено да родитељи - да/не
војни осигураници користе
апликацију е-Беба

КУЈУ

ИЈЗ БАТУТ

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок

2.000.000

50

не (2020)

4

500.000

100 Закон о здравственој заштити
и здравственом осигурању
војних осигураника
да

Приоритетни циљ:

1.2. Унапређење образовног система

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Саша Стојановић, помоћник министра МПНТР

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Габријела Грујић, помоћник министра МПНТР, Милош Благојевић, помоћник министра МПНТР, Бојан Тубић, помоћник министра МПНТР, Биљана Марић МПНТР, Милан Добријевић, помоћник министра
МТТТ

1.2.1.

МПНТР

Успостављене дигиталне учионице и опремљени рачунарски
кабинети

број дигиталних учионица број
(кумулатив)

МТТТ

10.000 (2020)

10.000

31.500

број нових рачунара
(годишње)

број

0 (2020)

0

20.000

број учионица у којима је
обезбеђен бежични
приступ интернету
(кумулатив)

број

20.000 (2020)

20.000

31.500

31.500

1

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок

1.2.2.

Успостављен Јединствени информациони систем просвете (ЈИСП) МПНТР

КИТЕУ

успостављен ЈИСП

да/не

не (2020)

не

да

Правилник о Јединственом
образовном броју (ЈОБ)

крај 2021.

1.2.3.

Побољшан квалитет наставе на даљину

УНИЦЕФ

набављен сервер

да/не

не (2020)

не

да

Правилници који дефинишу
еУчење и начин његовог
праћења и вредновања

фебруар 2021.

број обучених ЛМС
администратора

број

0 (2020)

не

1.800

број предмета у основној
школи у којима је
програмима наставе и
учења на одговарајући
начин укључена вештачка
интелигенција

број

0 (2020)

не

1

2 Стратегија развоја вештачке
интелигенције у Републици
Србији за период од
2020–2025. година

април 2021.

број предмета у средњим
школама у којима је
програмима наставе и
учења на одговарајући
начин укључена вештачка
интелигенција

број

2 (2020)

не

4

7 Стратегија развоја вештачке
интелигенције у Републици
Србији за период од
2020–2025. година

април 2021.

припремљена онлајн
да/не
пријава за пријемни испит

не (2020)

не

да

припремљено онлајн
пријављивање жеља за
упис

да/не

не (2020)

не

да

припремљен онлајн упис у да/не
средњу школу

не (2020)

не

да

креирана национална
онлајн база за дуалне
образовне профиле

не (2020)

/

да

5,13 (2019)

/

7,2

0 (2019)

/

3

н/п

/

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Унапређен наставни садржај у основним и средњим школама у
складу са потребама условљеним напретком вештачке
интелигенције

Реализован пројекат "Моја средња школа"

Унапређен систем дуалног образовања

МПНТР

МПНТР

МПНТР

МПНТР

ЗУОВ

КИТЕУ

да/не

учешће ђака уписаних у
проценат
прву годину у систему
дуалног образовања у
односу на укупан број ђака
уписаних у прву годину у
средњем стручном
образовању (%)
број успостављених
регионалних тренинг
центара

број

проценат ђака дуалног
образовања који се
запослио 6 месеци након
завршетка школе (који
нису наставили
школовање)

проценат

број креираних студијских број
програма по дуалном
моделу реализације

0 (2020)

1.800

50

4

8 Измене и допуне Правилника
о стандардима и поступку за
акредитацију студијских
програма

крај 2021.

2

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере
број развијених нових
број
стандарда квалификација у
оквиру средњег стручног и
дуалног образовања
(кумулатив)

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године
100 (2020)

/

160

Циљна
вредност/крај
2022. године
185

Назив прописа/ДЈП

Рок

1.2.7.

Унапређен систем и стандарди акредитације пружалаца услуга
неформалног образовања

МПНТР

спроведена евалуација
да/не
стандарда система
одобравања статуса ЈПОА;
Унапређени стандарди
који се односе на програм,
кадар, простор, опрему и
наставна средстава за
стицање статуса ЈПОА;
Утврђени стандарди за
самовредновање и
спољашњу проверу
квалитета ЈПОА.

не (2020)

не

да

Правилник о ближим
крај 2021.
условима у погледу програма,
кадра, простора, опреме и
наставних средстава за
стицање статуса ЈПОА;
Правилник о стандардима
самовредновања и спољашње крај 2021.
провере квалитета ЈПОА

1.2.8.

Успостављен Регистар НОКС

МПНТР

успостављен Регистар
НОКС

не (2020)

да

да

Правилник о садржају и
јануар 2021.
начину вођења Регистра НОКС;
Правилник о систему за
разврставање квалификација у
НОКС

број квалификација унетих број
у Регистар НОКС

0 (2020)

/

50

број стандарда
квалификација унетих у
Регистар НОКС

број

0 (2020)

/

35

број ЈПОА унетих у
Регистар НОКС

број

0 (2020)

/

10

да/не

Приоритетни циљ:

1.3. Заштита животне средине и зелена трансформација

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Јелена Танасковић, државни секретар МЗЖС

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Филип Абрамовић, в.д. помоћника министра МЗЖС, Александра Имширагић Ђурић, в.д. помоћника министра МЗЖС, Сандра Докић, в.д помоћника министра МЗЖС, Зоран Илић, помоћник министарке МРЕ,
Филип Радовић, в.д. директора Агенције за заштиту животне средине, Наташа Милић в.д. директора Републичка дирекција за воде

1.3.1.

500.000 нових становника обухваћено одвођењем и
пречишћавањем отпадних вода

МЗЖС

МПШВ-РДВ,
МГСИ

број нових становника
број
обухваћен започетим
пројектима за одвођење и
пречишћавање отпадних
вода (кумулатив)

0 (2020)

150.000

450.000

1.3.2.

У 35 ЈЛС реализовани пројекти или започети радови на
реализацији пројеката за одрживо управљање чврстим
комуналним отпадом

МЗЖС

МГСИ

број ЈЛС обухваћен
број
пројектима успостављања
система за управљање
чврстим комуналним
отпадом (кумулатив)

0 (2020)

17

29

500.000 Акциони план за спровођење I квартал 2021.
Стратегије управљања водама
на територији Републике
Србије у периоду 2021-2023.
године

35 Програм управљања отпадом

крај 2021.

3

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

1.3.3.

Настављена реализација постојећих и започета реализација нових МЗЖС
пројеката за побољшање квалитета ваздуха и смањење емисије
гасова са ефектом стаклене баште

МРЕ, ЕПС, МЗ број нових аутоматских
станица за мониторинг
квалитета ваздуха
(кумулатив)

број

0 (2020)

број изграђених
број
постројења за смањење
емисија NOx, и постројења
за одсумоправање у ЕПС-у
(НЕРП)

0 (2020)

0

1

не (2020)

не

да

спроведен конкурс за
да/не
подршку ЈЛС за пројекте за
смањење загађења ваздуха
пореклом из
индивидуалних извора
1.3.4.

1.3.5

Повећанa површинa заштићених подручја и еколошке мреже

Повећање пошумљености територије РС

МЗЖС

МЗЖС

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

удео територије под
заштитом у односу на
укупну површину
Републике Србије

17

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП
22 Измене и допуне Закона о
заштити ваздуха, Закон о
климатским променама,
Стратегија нискоугљеничног
развоја, Интегрисани план за
енергетику и климу, Програм
заштите ваздуха, Програм за
животну средину и здравље,
Програм увођења чистије
производње.

7,66 (2020)

8

удео територије обухваћен проценат
геореференцираним
подацима еколошке
мреже у односу на укупну
површину Републике
Србије

20,9(2020)

21

22,0

35.230.000 (2020)

100.000.000

80.000.000

износ

крај 2021.

3

проценат

буџетом МЗЖС
опредељена средства
(РСД)

Рок

8,3 Програм заштите природе,
крај 2021.
Уредба о проглашењу Предела
изузетних одлика "Планина
Цер"; Уредба о проглашењу
Парка природе "ШарганМокра Гора"; Уредба о
проглашењу Предела
изузетних одлика "Потамишје"

4

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок

Приоритетни циљ:

1.4. Енергетска трансформација и одрживост

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Јованка Атанацковић, државна секретарка МРЕ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Миодраг Поледица, државни секретар, Милоје Обрадовић, државни секретар МРЕ, Зоран Илић, помоћник министарке МРЕ, Иван Јанковић, помоћник министарке МРЕ, Саша Стојановић, помоћник
министарке МРЕ

1.4.1.

Успостављено усаглашено планирање јавних политика и
регулативе у областима заштите ваздуха, борбе против
климатских промена, енергетике и заштите здравља у циљу
започињања трансформације ка „зеленој агенди”

МРЕ

МЗЖС, МЗ,
МЕИ

успостављен плански
оквир и усаглашена
регулатива у области
енергетике и заштите
животне средине и
климатских промена

да/не

не

1.4.2.

Успостављено одрживо финансирање енергетске ефикасности

МРЕ

ЈЛС, топлане

основана Управа за
да/не
финансирање енергетске
ефикасности у оквиру
Министарства рударства и
енергетике

не (2020)

1.4.3.

Осавремењени и рехабилитовани система грејања укључујући и
замену котлова и прелазак на алтернативна горива

МРЕ

ЈЛС, топлане

број реализованих
пројекта који се
финансирају из средстава
Буџетског фонда за
унапређење енергетске
ефикасности у којима је
укључен прелазак на
коришћење биомасе
(кумулатив)

број

број започетих пројеката
број
рехабилитације топловода
у оквиру програма
„Рехабилитација система
даљинског грејања у
Србији“ фазе 5 KfW ДХС
(кумулатив)

да

да Стратегија развоја енергетике крај 2021.
Републике Србије;
Програм остваривања
Стратегије развоја енергетике крај 2022.
Стратегије нискоугљеничног
развоја; Интегрисани план за
енергетику и климу; Програм
заштите ваздуха, Програм за
животну средину и здравље;
Закон о енергетици; Закон о
климатским променама; Закон
о заштити ваздуха, Закон о
ефикасном коришћењу
енергије, Закон о обновљивим
изворима енергије.

не

да

да

0 (2020)

0

3

6 Закон о ефикасном
коришћењу енергије

0 (2020)

0

2

5

крај 2021.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

1.4.4.

Остварен раст произведене енергије из обновљивих извора

1.4.5.

Повећање броја топлана које користе обновљиве изворе енергије

1.4.6.

Настављена реализација пројекта гасификације и повећања
прекограничних преносних капацитета

МРЕ

МРЕ

МРЕ

ЕПС, ЕМС а.д. инсталисана снага
електрана које користе
обновљиве изворе
енергије

MW

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године
513 (2020)

514

534

0

0

100

степен завршених
припремних радова на
изградњи ХЕ Бук Бјела

проценат

број изграђених или
рехабилитованих топлана
које користе обновљиве
изворе енергије (ОИЕ) за
производњу топлотне
енергије - биомасу
(кумулатив)

број

0 (2020)

ОТС, ЕМС АД

број реализованих
пројеката гасних
интерконекција

број

0 (2020)

ОДС

број нових прикључака на
гас (кумулатив)

број

МЕИ

Припремљен и достављен да/не
Европској комисији
Акциони план за
реструктурирање ЈП
Србијагас

Циљна
вредност/крај
Назив прописа/ДЈП
Рок
2022. године
617 Закон о обновљивим
крај 2021.
изворима енергије;
подзаконска акта којима се
ближе уређује поступак
аукцијске набавке електричне
енергије из обновљивих
извора

2

3

0

1

1

0 (2020)

100

1.000

3.000

не (2020)

не

да

Приоритетни циљ:

1.5. Унапређене јавне услуге кроз дигитализацију

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Михаило Јовановић, КИТЕУ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Марина Дражић, помоћник министра МДУЛС, Јасмина Бенмансур помоћник министра МДУЛС, Ђорђе Милић, помоћник министра МГСИ, Ана Шаренац, КИТЕУ, Нинослав Кекић, помоћник директора РСЈП,
Дара Гравара Стојановић, руководилац Одсека за подршку развоју електронске управе, Огњен Поповић МФИН, Драган Демировић, помоћник министра МФИН

1.5.1.

Успостављена пуна примена Централног регистра становништва

МДУЛС

1.5.2.

Пуштен у рад државног центра за чување података у Крагујевцу зграда 2 (специјалне службе)

КИТЕУ

1.5.3.

Успостављен метарегистар

КИТЕУ

1.5.4.

1 милион eГрађана

КИТЕУ

КИТЕУ

МДУЛС

пуна примена ЦР

да/не

не (2020)

/

да

пуштен у рад центар за
да/не
чување података - зграда 2

не (2020)

не

не

успостављен метарегистар да/не

не (2020)

/

да

број корисника портала
еУправа

број

300.000 (2020)

500.000

да

700.000 Закон о регистру
административних поступака

100 дана Владе
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

1.5.5.

Успостављен регистар административних поступака

РСЈП

1.5.6.

200 дигитализованих услуга

РСЈП

КИТЕУ

успостављен регистар

да/не

број дигитализованих
услуга
МГСИ

број оптимизованих и
дигитализованих услуга у
области саобраћаја у
продукцији на порталу Еуправе

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

не (2020)

/

да

број

11 (нов. 2020)

30

100

200

број

0 (2020)

0

7

10

МЗЖС

број оптимизованих и
број
дигитализованих услуга у
области животне средине
у продукцији на порталу Еуправе

0 (2020)

10

50

90

МУП

број оптимизованих и
дигитализованих услуга у
надлежности МУП-а у
продукцији на порталу Еуправе

број

0 (2020)

17

30

50

МРЗБСП

број оптимизованих и
број
дигитализованих услуга у
области социјалне заштите
у продукцији на порталу Еуправе

0 (2020)

0

5

МРЕ

дигитализација
административних
поступака у области
Сектора за геологију и
рударство и Покрајинскoг
секретаријата за
енергетику,
грађевинарство и
саобраћај

0 (2020)

10

5

унапређен портал еУправа да/не

не (2020)

не

да

да/не

не (2020)

не

да

да/не

не (2020)

не

да

1.5.7.

Унапређење Портала еУправа како би био кориснички орјентисан КИТЕУ

РСЈП

1.5.8.

Израђена апликација е-Странац и интегрисана на портал е-Управа МУП
и обједињен поступак издавања привременог боравка и радне
дозволе странцима

МРЗБСП, РСЈП, апликација пуштена у
КИТЕУ, КПВ
продукцију
обједињен поступак

број

Закон о социјалној
заштити/измене

18 Измена и допуна Закона о
рударству и геолошким
истраживањима

Правилник о обједињеном
поступању по захтеву за
привремени боравак и
дозволу за рад странца у
Републици Србији;
Закон о странцима и Закон о
запошљавању странаца

Рок

100 дана Владе

до краја I
квартала 2021.

100 дана Владе

III квартал
2021.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

1.5.9.

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

КИТЕУ

МДУЛС

е-Писарница у употреби

да/не

не (2020)

/

да

1.5.10.

Успостављена е-Писарница и повезана са свим електронским
услугама
Успостављена е-Архива

КИТЕУ

МДУЛС

е-Архива у употреби

да/не

не (2020)

/

не

1.5.11.

Пуна примена електронског печата

КИТЕУ

МДУЛС

број органа које је узело е- број
Печат

0 (2020)

/

85

1.5.12.

Успостављен портал е-Партиципација

КИТЕУ

ГЕНСЕК,
удео усвојених закона
проценат
МЉМПДД,
током чије припреме је
МДУЛС, РСЈП извештено о
консултативном процесу
путем портала еПартиципација у односу на
укупан број усвојених
закона

0 (2020)

/

35

40

РСЈП, МДУЛС удео усвојених ДЈП током проценат
чије припреме је
извештено о
консултативном процесу
путем портала еПартиципација у односу на
укупан број усвојених ДЈП

0 (2020)

/

60

70

не (2020)

/

да

2 (2020)

3

4

1.5.13.

Успостављен портал е-Пос (електронска потврда о смрти)

МЗ

1.5.14.

Уведене нове G2G услуга електронске управе у област стручних
испита

1.5.15.

да/не

Рок

да
250 Измена Закона о печату

II квартал 2021.

успостављен портал

МДУЛС

КИТЕУ, РЗС и
ИЈЗ БАТУТ
КИТЕУ

е-Фискализација

ПУРС

МФИН

успостављена
да/не
централизована дигитална
платформа за
фискализацију

не (2019)

не

не

да Закон о фискализацији

примена од
01.01.2022.

1.5.16.

Прелазак на електронско фактурисање

МФИН

ПУРС, КИТЕУ

успостављена
да/не
централизована дигитална
платформа за електронске
фактуре

не (2019)

не

не

да Закон о електронском
фактурисању

I половина
2021.

1.5.17

Успостављање система за издавање и пословање дигиталном
имовином

МФИН

КХоВн, НБС,
КИТЕУ

број издатих дозвола за
број
пружање услуга из области
дигиталне имовине од
стране надзорног органа

0 (2020)

0

5

стручни испити из
број
делокруга МДУЛС у којима
се пружају услуге
електронске управе
(кумулатив)

4

10

8

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

1.5.18

Унапређено управљање просторним развојем у РС кроз
успостављање дигиталне платформе е-Простор

МГСИ

НАЛЕД, РГЗ,
КИТЕУ

изграђена дигитална база
података за планска
документа и започето
успостављање дигиталне
платформе е-Простор

да/не

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године
не (2020)

не

Приоритетни циљ:

1.6. Унапређене услуге и транспарентност јавне управе

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Снежана Антонијевић, помоћник директора НАЈУ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Блажо Филиповић начелник одељења РГЗ, Саша Рикановић саветник РГЗ, Љиљана Живковић, самостални саветник МГСИ

1.6.1.

НАЈУ

Унапређени капацитети запослених у јавној управи

број полазника обука које
је НАЈУ реализовала

број

НАЈУ LMS унапређен
да/не
додатним
функционалностима за
реализацију различитих
облика електронског
учења (self-paced онлајн
обуке, интерактивне онлајн
обуке, вебинари,
gamification, blendedlearning )
развијени програми обука број
у области иновација и
пружања јавних услуга

12.599 (2020)

не (2020)

7 (2020)

не

13.000

не

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП
да Закон о планирању и
изградњи (измене),
Уредба о дигиталном
планском документу (нова)

14.000 Програм обука за државне
службенике за 2021. годину;
Програм обука за запослене у
јединицама локалне
самоуправе за 2021. годину;
Програм обука за државне
службенике за 2022. годину;
Програм обука за запослене у
јединицама локалне
самоуправе за 2022. годину

не

да

13

18

Рок
IV квартал
2022.

фебруар 2021.
фебруар 2021.

фебруар 2022.
фебруар 2022.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

1.6.2.

Формализација статуса објеката и делова објеката без употребне
дозволе

РГЗ

МГСИ

сателитско снимање
територије Републике
Србије

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

проценат

0 (2020)

90

100

ажурирање базе података проценат
Регистра објекта

0 (2020)

н/п

70

100

реализација Пилот
пројекат на делу
територије Београда

0 (2020)

0

20

80

проценат

Рок

Имплементациона група 2 (ИГ2)

2. ДАЉЕ ЕКОНОМСКО ЈАЧАЊЕ СРБИЈЕ

Приоритетни циљ:

2.1. Раст и привлачење инвестиција

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Милана Ракић државни секретар МГСИ, Биљана Вуксановић државни секретар МГСИ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Анита Димоски помоћник министра МГСИ, Милан Добријевић помоћник министра МТТТ, Бранислав Пејчић начелник МПРИВ

2.1.1.

Изграђене нове деонице аутопута и брзих саобраћајница

МГСИ

дужина ново-изграђених
деоница аутопутева и
брзих саобраћајница
(кумулатив)

км

350 (2012-2020)

/

416

509

2.1.2.

Реконструисане и модернизоване железничке пруге

МГСИ

дужина реконструисаних и км
модернизованих
железничких пруга
(кумулативно од 2015.
године)

552 (2015-2020)

580

840

882

2.1.3.

Изградња недостајуће приступне комуникационе инфраструктуре МТТТ
у руралним насељима Републике Србије

0 (2020)

0

300

600 Уредба о избору оператора
јун 2021.
електронских комуникација за
спровођење пројекта
заједничке изградње
широкопојасне
комуникационе
инфраструктуре у руралним
пределима Републике Србије

2.1.4.

Повећан обим стратешких инвестиција у циљу ширења ланца
добављача и подизања нивоа иновативности

МПРИВ

вредност инвестиционих
улагања

ЕУР

1.162.952.762
(2019)

23.078.767

124.285.806

2.1.5.

Подстицање отварања нових радних места

МПРИВ

број закључених уговора о број
додели средстава
подстицаја

20 (2019)

12

20

ОЕК

број руралних насеља у
број
белим областима до којих
је изграђена
субвенционисана оптичка
мрежа (кумулатив)

133.333.333 Закон о улагањима

крај 2021.

20

10

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Приоритетни циљ:

2.2. Подизање продуктивности предузећа и раст запослености

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Катарина Обрадовић Јовановић помоћник министра МПРИВ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Милош Јанковић помоћник министра МРЗБСП, Снежана Жугић в.д. помоћника министра МОС, Стефан Баџа саветник КПВ

2.2.1.

МПРИВ

Олакшан приступ изворима финансирања за новооснована
предузећа и раст микро, малих и средњих предузећа и повећан
број инвестиција у микро, малим и средњим предузећима

ФРРС, РАС

број одобрених захтева по број
програмима за
подстицање развоја
предузетништва

530 (нов. 2020)

870

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

957 Уредба о утврђивању
Програма подршке малим и
средњим предузећима за
набавку опреме

Рок

јануар сваке
године

Уредба о утврђивању
Програма подстицања развоја
предузетништва кроз
финансијску подршку за
почетнике у пословању
Уредба о утврђивању
Програма подстицања
предузетништва кроз развојне
пројекте
Уредба о утврђивању
Програма подстицања развоја
предузетништва кроз
финансијску подршку за жене
предузетнице и младе
МПРИВ

ФРРС, РАС

вредност инвестиције по
програмима за
подстицање развоја
предузетништва

РСД

8.083.739.745 (нов.
2020)

9.200.000.000

10.120.000.000

МПРИВ

ФРРС, РАС

број одобрених захтева по број
инвестиционим кредитима
- кредитна линија EIB

/

40

МПРИВ

ФРРС, РАС

вредност инвестиционих
РСД
кредита - кредитна линија
EIB

/

4.720.000.000

9.440.000.000

МПРИВ

АПР, РСЈП

број основаних
привредних субјеката
(стање крај године)

број

36.000 (2020)

37.000

40.000

РСЈП

АПР, МОС

број основаних
број
привредних субјеката чији
су оснивачи /власници
млади (стање крај године)

9.000 (2020)

9.300

80 Споразум са ЕИБ-ом, side letter фебруар сваке
Уредба о утврђивању
године
Програма за доделу
инвестиционих кредита из
кредитне линије ЕИБ

10.000 Ревизија Националне
стратегије за младе

2021.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

2.2.2.

Подстицање запошљавања и економских миграција

МРЗБСП

РЗС, МПРИВ,
РСЈП

број запослених у МСПП
(стање крај године)

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

број

1.100.000 (2020)

1.110.000

Циљна
вредност/крај
Назив прописа/ДЈП
2022. године
1.150.000 Измене и допуне Закона о
поједностављеном радном
ангажовању на сезонским
пословима у одређеним
делатностима
Стратегија запошљавања за
период 2021-2026. са
Акционим планом

Рок
2021.

100 дана Владе

2021.
Закон о флексибилним
облицима рада
МРЗБСП

МОС, РЗС,
број запослених младих у
МПРИВ, РСЈП МСПП (стање крај године)

број

235.000 (2020)

240.000

250.000

МРЗБСП

КПВ

број повратника из
дијаспоре корисника
програма (кумулатив)

број

0 (2019)

200

300 Акциони план за спровођење
Стратегије о економским
миграцијама РС

МРЗБСП

ПУРС, РСЈП

број корисника пореских број
олакшица за запошљавање
новонастањених лица
(кумулатив)

0 (2019)

300

600

4 (2020)

10

8

Приоритетни циљ:

2.3. Остваривање прихода кроз приватизацију и стечај

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Драган Угрчић, помоћник министра МПРИВ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Драгиша Петровић, директор Агенције за лиценцирање стечајних управника

2.3.1.

МПРИВ

број продатих субјеката
приватизације

број

МПРИВ

приход од продаје
субјеката приватизације

000 ЕУР

14.700 (2020)

25.000

15.000

МПРИВ

уговорене инвестиције у
субјекте приватизације

000 ЕУР

5.000 (2020)

7.000

5.000

2.3.2.

Продаја субјеката приватизације

Продаја привредних субјеката у стечајном поступку

МПРИВ

АЛСУ

број одржаних продаја

број

181 (2020)

39

200

180

МПРИВ

АЛСУ

прилив новчаних средстава РСД
од продаје

2.760.194.948
(2020)

1.590.000.000

3.500.000.000

3.000.000.000

100 дана Владе
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок

Приоритетни циљ:

2.4. Подршка научним истраживањима, трансферу знања и технологија и развоју иновација

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Маријана Дукић Мијатовић, државни секретар МПНТР

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Марина Соковић помоћник министра МПНТР, Саша Лазовић помоћник министра МПНТР, Јасмина Грубин самостални саветник МПНТР, Стефан Баџа саветник КПВ, Душан Жарковић, шеф кабинета МИТР,
Даринка Лековић, посебан саветник министра МИТР

2.4.1.

МПНТР

број чланица (компанија) у број
научно-технолошким
парковима (стање крај
године)

МПНТР

број запослених у
компанијама које су
станари научнотехнолошких паркова
(стање крај године)

број

1.207 (2020)

1.500

1.700

МПНТР

број одржаних обука,
тренинга, радионица

број

232 (2020)

310

370

2.4.2.

2.4.3.

Даљи развој услуга научно-технолошких паркова

Подршка развоју иновационих компанија

Унапређен обим и квалитет научних радова

107 (2020)

110

131

150 Акциони план Стратегије
паметне специјализације за
период 2021-2023

МПНТР

ФИД

број малих и средњих
предузећа који су добили
финансирање кроз
Програме ФИД

број

68 (2020)

110

230

350

МПНТР

ФИД

број новооснованих
број
привредних друштава који
су добили финансирање
кроз Програме ФИД

368 (2020)

368

420

450

70

МПНТР

број новоостварених
пројектних партнерстава
између привредног и
академског сектора
(кумулатив)

број

36 (2020)

36

50

МПНТР

број научних радова у
број
индексној бази Web of
Science (стање крај године)

5.984 (2020)

6.100

6.300

МПНТР

број научних радова у
индексној бази Web of
Science на тему COVID-19
(стање крај године)

90 (2020)

95

110

115

МПНТР

учешће научних
проценат
публикација насталих у
међународној кооперацији
у укупном броју
публикација

3,86 (2020)

3,9

4,0

4,2

број

100 дана Владе

6.500 Правилник о категоризацији и 2021.
рангирању научних часописа
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

2.4.4.

Одрживо финансирање научноистраживачке делатности и
унапређење људских ресурса

МПНТР

МПНТР

ФН

МПНТР

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

Подршка регионалним иновационим и Smart City центрима

Повећање учешћа женског иновационог предузетништва

Системска подршка развоја вештачке интелигенције

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године
14.285 (2020)

14.794

Циљна
вредност/крај
Назив прописа/ДЈП
2022. године
15.788 Стратегија научног и
технолошког развоја РС за
период 2021-2025

Рок

улагања у науку и
истраживања
(институционално
финансирање и ФН)

у мил. РСД

број подржаних
истраживачких пројеката
кроз Програме ФН

број

177 (2020)

177

300

број истраживача на
милион становника

број

2.162 (2019)

2.162

2.173

број истраживача (стање
крај године)

број

16.213 (2019)

16.213

16.300

12 (2020)

20

25 Уредба о утврђивању
мај сваке
Програма подршке подизању године
иновационих капацитета
јединица локалне самоуправе
на територији Републике
Србије

400

2.180 Правилник о стицању
јануар сваке
истраживачких и научних
године
звања
Правилник о институцијалном
финансирању института
16.400

МБПИ

ЈЛС

отварање регионалних
центара (кумулатив)

број

МБПИ

ЈЛС

подршка управљању
регионалним центрима

у мил. РСД

0 (2020)

45

60

МБПИ

ЈЛС

повезивање регионалних
центара у Интегрисани
систем комуникација
(кумулатив)

број

8 (2020)

15

20

МБПИ

ЈЛС

вредност Програма за
у мил. РСД
подршку и развој женског
иновационог
предузетништва, годишње

100 (2020)

100

МБПИ

ЈЛС

број подржаних пројеката

број

16 (2020)

20

20

МПНТР

ИВИ

број истраживача
запослених на ИВИ

број

0 (2020)

12

15

МПНТР

ИВИ

број покренутих
мултидисциплинарних
истраживачких пројеката
од стране ИВИ

број

0 (2020)

2

4

МПНТР

ФИД

број подржаних компанија број
кроз Програм сарадње
науке и привреде у области
вештачке интелигенције

0

5

10

3

0

2021

100 Уредба о утврђивању
март сваке
Програма подршке развоју и године
промоцији женског
иновационог предузетништва
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок

Приоритетни циљ:

2.5. Паметна, отпорна и одржива пољопривреда

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Ненад Катанић помоћник министра МПВШ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Наташа Милић в.д. директора РДВ, Бојан Гаврић в.д. секретара МПВШ, Биљана Петровић в.д. директора УАП, Александар Богићевић в.д. помоћника министра МПВШ, Бранко Лакић в.д. директора УПЗ,
Снежана Петровић в.д. секретара МБС

2.5.1.

МПВШ

РДВ, УАП, УПЗ, БДВ пољопривреде (раст
МБС
3,5% мг)

у мил. ЕУР

МПВШ

РДВ

проценат

МПВШ

РДВ, УАП, УПЗ, извоз пољопривредних и
МБС
прехрамбених производа
(раст 7% мг)

у мил. ЕУР

РДВ

радарски центри
опремљени
аутоматизованим
системом противградне
заштите

број

Раст БДВ пољопривреде

2.700 (2019)

2.900

3.000 Измене Закона о
пољопривредном земљишту
Закон о комасацији

5,4 (2018)

6,8

8,4

3.200 (2019)

3.700

3.900

3 (2020)

4

5

1.850 (2019)

10.000

15.000

152 (2019)

202

272

16.500

17.000

2021.

2021.
учешће наводњаваних
површина у укупним
површинама коришћеног
пољопривредног
земљишта

2.5.2

Аутоматизација радарских центара

МПШВ

2.5.3

Електрификација поља

МПШВ

површина обухваћена
пројектима
електрификације поља

хектар

2.5.4

Обнова задругарства

МБС

број подржаних пројеката
задруга доделом
подстицајних средстава
(кумулатив)

број

Приоритетни циљ:

2.6. Развој туристичке, културне и спортске инфраструктуре

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Рената Пинџо, помоћник министра МТТТ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Дејан Масликовић помоћник министра МКИ, Дарко Удовичић помоћник министра МОС, Снежана Петровић в.д. секретара МБС

2.6.1.

Пуна примена Централног информационог система у области
угоститељства и туризма - портал е-Туриста

МТТТ

ТОС, РЗС, ЈЛС, број регистрованих
ЛТО, КИТЕУ, угоститељских објеката за
МБС
смештај пријављених на
портал е-Туриста

2.6.2.

Дигитализација културног наслеђа и савременог стваралаштва

МКИ

МКИ

2.6.3.

Отворено Народно позориште у Суботици

МКИ

број

16.000 (2020)

ЗЗСК, ЗОКР,
музеји, ЈЛС

број активних апликација - број
дигиталних водича (стање
крај године)

50 (2020)

52

60

ЗЗСК, ЗОКР,
музеји, ЈЛС

број уноса јединица
културног наслеђа у
информационе системе
завода и музеја по
запосленом (кумулатив)

број

100 (2020)

200

2.400

завршена реконструкција

да/не

не (2020)

80 Стратегија развоја културе за
период 2020-2029.

крај 2022.

4.800

да
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

2.6.4.

Домови културе или задружни домови адаптирани у
мултифункционалне објекте

МБС

ЈЛС

број адаптираних домова
културе или задружних
домова у
мултуфункционалне
објекте (кумулатив)

2.6.5.

Унапређење система стипендирања у спорту

МОС

ССС, ОКС,
број стипендија
ПОКС, АДАС, (кумулатив)
ЗСМС, МФИН

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

број

0 (2019)

број

400 (2019)

10

405

Приоритетни циљ:

2.7. Ниска и стабилна инфлација и стабилност финансијског система

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Ана Ивковић вицегувернер НБС

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Игор Савић заменик генералног директора Секторa за девизне послове и кредитне односе са иностранством НБС

2.7.1.

Инфлација у границама дозвољеног одступања од циља НБС

НБС

инфлација (ИПЦ)

промена ИПЦ у
односу на исти
месец
претходне
године
(проценат)

2.7.2.

Капитална адекватност банкарског сектора изнад прописаног
минимума од 8% у Републици Србији

НБС

адекватност капитала
банкарског сектора (ПАК)

проценат

Имплементациона група 3 (ИГ 3)
Приоритетни циљ:

1,7 (нов. 2020)

22,41 (сеп. 2020)

знатно изнад
регулаторног
минимума

420

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок
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440 Измене Правилника о ближим
условима и критеријумима за
стипендирање врхунских
спортиста аматера за спортско
усавршавање и за доделу
новчане помоћи врхунским
спортистима са посебним
заслугама
Измене и допуне Закона о
спорту
Измене и допуне Закона о
спречавању допинга у спорту
Стратегија развоја спорта у
Републици Србији за период
од 2021. до 2031. године

3,0% ± 1,5 п.п.

3,0% ± 1,5 п.п.

знатно изнад
регулаторног
минимума

знатно изнад
регулаторног
минимума

јун 2021.

децембар
2021.
јун 2021.

јун 2021.

3. СРБИЈА У ЕВРОПИ И СВЕТУ
3.1. Рад на достизању спремности Републике Србије за чланство у Европској унији у складу са новом методологијом процеса приступања Европској унији

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:
Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:
3.1.1

Усвајање Националног програма за усвајање правних тековина
НПАА према новој методологији процеса приступања ЕУ

МЕИ

сва
министарства,
посебне
организације
и службе
Владе

усвојен нови НПАА
да/не
прилагођен захтевима које
поставља нова
методологија

не (2020)

не

да

Закључак о усвајању новог
НПАА

IV квартал
2021.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

3.1.2

Доследна примена новог НПАА

МЕИ

3.1.3

Организација процеса преговора у складу са новом
методологијом

МЕИ

сва
министарства,
посебне
организације
и службе
Владе
сва
министарства,
посебне
организације
и службе
Владе

80% усвојених прописа
према извештају о
спровођењу НПАА који је
одобрила Влада

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

да/не

не (2020)

не

не

извршено прилагођавање да/не
преговарачке структуре
захтевима из нове
методологије и наставак
вођења преговора према
сродним групама поглавља
(кластерима)

не (2020)

не

да

Приоритетни циљ:

3.2. Ефикасно коришћење принципа јавне дипломатије

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Владимир Марић, помоћник министра МСП

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Бојан Тубић, помоћник министра МПНТР, Олга Гекић, помоћник министра МКИ

3.2.1.

Отворени културно-информативни центри у Пекингу и Лондону

МСП

3.2.2.

Ревитализација лектората (катедри за српски језик) у иностранству МПНТР

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП
да Редовни квартални извештаји
о спровођењу НПАА

МКИ

број културноинформативних центара

број

0 (2020)

0

1

2

МСП, МКИ

број лектората у
иностранству

број

12 (2020)

12

14

17

0 (2020)

15

60

Приоритетни циљ:

3.3. Унапређена регионална сарадња

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Оливера Јоцић, помоћник министра МТТТ

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Милан Добријевић, помоћник министра МТТТ, Бојан Тубић, помоћник министра МПНТР

3.3.1.

Пуна примена ЦЕФТА и Акционог плана о Заједничком
регионалном тржишту

МТТТ

3.3.2.

Спроведен Споразум о регионалном ромингу

МТТТ

укинут роминг

да/не

не (2020)

не

да

3.3.3.

Узајамно признате дипломе у региону

МПНТР

потписан Споразум о
признавању
професионалних
квалификација за 4
професије

да/не

не (2020)

не

не

МФИН, МСП, проценат активности
проценат
МПРАВДЕ,
остварених у предвиђеном
КИМ, МПШВ, року
МЗДРАВЉА

100 Закон о потврђивању
Споразума о измени и
приступању Споразуму о
слободној трговини у
централној Европи - ЦЕФТА
2006 "Сл. гласник РС Међународни уговори", бр.
88/2007

Рок
IV квартал
2022.

крај 2022.

да
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

3.3.4.

Израђена апликација за спровођење иницијативе "Мали шенген" КИТЕУ

МУП

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

апликација пуштена у
продукцију

не

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

да

Усвојен Споразума између
IV квартал
Влада Републике Србије,
2021.
Владе Републике Албаније и
Владе Републике Северне
Македоније о слободи
кретања и боравка држављана
споразумних страна

Приоритетни циљ:

3.4. Ефикаснија апсорпција финансијске помоћи ЕУ у децентрализованом/индиректном управљању

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Марко Јовановић, помоћник министра МФИН

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Ивана Урошевић МФИН, Јасмина Миљковић, начелник Одељења за рурални развој, шеф Управљачког тела, МПШВ

3.4.1.

Спроведени пројекти у оквиру ИПА I у
децентрализованом/индиректном систему управљања

МФИН

ИПА тела

проценат укупно
оправданих средстава

проценат

75 (2020)

77

85

92

3.4.2.

Уговорени и спроведени пројекти у оквиру ИПА II у
децентрализованом/индиректном систему управљања

МФИН

ИПА тела

проценат укупно
уговорeних средстава

проценат

45 (2020)

45

70

70

проценат укупно
оправданих средстава

проценат

32 (2020)

33

40

70

60 Измена ИПАРД програма за
Републику Србију за период
2014–2020.
да ИПАРД програм за Републику
Србију за период 2021–2027.

3.4.3.

Исплаћено 60% ИПАРД II средстава

МПШВ

УАП, НАО СО, проценат исплаћених
МФИН
ИПАРД II средстава

проценат

4,7 (2020)

4,7

30

3.4.4.

Усвојен ИПАРД III програм

МПШВ

УАП, НАО СО, усвојен програм
МФИН

да/не

не (2020)

не

не

Имплементациона група 4 (ИГ4)

4. ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА И БЕЗБЕДНОСТ

Приоритетни циљ:

4.1. Ефикаснија борба против организованог криминала и корупције

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Јелена Деретић, помоћник министра МПРАВДЕ, Зоран Лазаров, помоћник министра МУП

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Миодраг Лазић, начелник одељења МУП, Ана Ђилас МПРАВДЕ, Душан Кузмановић МПРАВДЕ, Владимир Винш МПРАВДЕ

4.1.1.

Успостављен Национални криминалистичко-обавештајни систем МУП
(НОКС) за аутоматизовану електронску размену података између
државних органа и институција преко јединствене платформе у
циљу унапређења сарадње и размене података ради спречавања
и сузбијања организованог криминала, тероризма и корупције

ТОК,
МПРАВДЕ
МФ-УЦ, УСПН,
ПУРС,
АСК, РЈТ,
КИТЕУ,
КСНБЗТП

успостављена платформа да/не
НКОС у МУП-у за безбедну
електронску комуникацију
и размену података

број размењених података број
и информација кроз
платформу НКОС
4.1.2.

Смањен број организованих криминалних група идентификованих МУП
у Процени претњи од тешког и организованог криминала (СОКТА
2020-2023)

ТОК

број организованих
криминалних група

број

не (2020)

/

да

/

/

/

1.000

23

18

27

Рок

Закон о НКОС у Републици
Србији

I квартал 2021.

I квартал 2022.

III квартал
2021.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља

4.1.3.

Повећан број откривених кривичних дела из области
организованог криминала

МУП

ТОК

број кривичних дела из
области организованог
криминала

број

245

257

Циљна
вредност/крај
2022. године
270

4.1.4.

Повећан број откривених кривичних дела са елементима
корупције

МУП

Јавна
тужилаштва

број кривичних дела са
елементима корупције

број

455

478

500

4.1.5.

Успoстaвљена jeдинствeна eвидeнциjа/регистар зa кривичнa дeлa МПРАВДЕ
сa кoруптивним eлeмeнтoм

Јединица мере

регистар за кривична дела да/не
са коруптивним
елементима пуштен у
продукцију

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

не (2020)

не

да

број извештаја који се
добијају кроз регистар
(годишње)

број

0 (2020)

0

15

15

број основних судова који
примењују апликацију и
издају уверење о
покретању кривичног
поступка

број

0 (2020)

5

66

66

4.1.6.

Успoстaвљена јединствена евиденција лица против којих је
покренут кривични поступак

МПРАВДЕ

4.1.7.

Успостављена електронска услуга подношења захтева суду за
издавање уверења да се против странке (не)води кривични
поступак за физичка лица и уверења да правно лице (ни)је
осуђивано, путем Портала е-Управа

МПРАВДЕ

КИТЕУ

број електронски поднетих број
захтева да се против
странке (не)води кривични
поступак

0 (2020)

0

300

700

МПРАВДЕ

КИТЕУ

број електронски поднетих број
захтева да правно лице
(ни)је осуђивано

0 (2020)

0

350

3.500

МПРАВДЕ

МУП

успостављен аутоматски
да/не
сервис за упит МУП-а да ли
је против лица покренут
кривични поступак пред
посебним одељењима
виших судова

не (2020)

не

да

успостављен аутоматски
сервис за упит из система
МПРАВД-е у регистар
моторних возила МУП-а

не (2020)

не

да

број захтева за издавање број
уверења у папиру годишње
које МУП подноси суду
електронски издају се на
електронски упит путем
сервиса

0 (2020)

0

250

2.500

број основних судова код број
којих је у примени Регистар
завештања

0 (2020)

0

66

66

4.1.8.

4.1.9.

Унапређена и убрзана комуникација између МПРАВДЕ и МУП-а
кроз смањивање администрације

Успостављен Регистар завештања

МПРАВДЕ

да/не

Назив прописа/ДЈП

Рок
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља

број јавних бележника код број
којих је у примени Регистар
завештања
број јавних бележника код број
којих је у примени Регистар
датих и опозваних
пуномоћја

0 (2020)

0

205

Циљна
вредност/крај
2022. године
205

0 (2020)

0

205

205

% израђености апликације проценат
за подношење притужби

0 (2020)

20

50

100

Јединица мере

4.1.10.

Успостављен Регистар датих и опозваних пуномоћја

МПРАВДЕ

4.1.11.

Омогућено електронско подношење притужби на рад
МПРАВДЕ
правосудних органа Министарству правде, Високом савету судства
и суду

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Назив прописа/ДЈП

Приоритетни циљ:

4.2. Заштита основних људских права и унапређење популационе политике

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Ивана Јоксимовић, помоћник министра МЉМПДД

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Aнамарија Вичек, државни секретар МПНТР, Славица Трифуновић, помоћник министра МКИ, Дејан Стојановић, самостални саветник МКИ, Никола Радојловић МЉМПДД

4.2.1.

МЉМПДД

4.2.2.

Усвојен и имплементиран стратешки и нормативни оквир у
области људских права

Унапређен дијалог и сарадња са организацијама цивилног
друштва

МЉМПДД

КТРР, МРЗБСП број усвојених нових
докумената јавних
политика у области
људских права

Рок

број

/

4

Стратегија превенције и
заштите од дискриминације за
период 2021- 2025. године, са
АП
Стратегија сузбијања насиља април 2021.
над женама и насиља у
породичним и партнерским
односима, са акционим
планом
Стратегија у области родне
равноправности са акционим
планом
АП за спровођење Стратегије
за социјално укључивање Рома
и Ромкиња за период од 2021.
до 2023. године

број усвојених нових
број
прописа у области људских
права

/

4

Закон о забрани
дискриминације
Закон о родној
равноправности
Закон о истополном
партнерству
Закон о социјалном
предузетништву и
запошљавању у социјалном
предузећу

број усвојених докумената број
јавних политика који се
односе на сарадњу са
цивилним друштвом

0 (2020)

1

IV квартал
2021.

Стратегија за стварање
подстицајног окружења за
развој цивилног друштва, са
акционим планом

20

Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере
број покренутих дијалога број
(о политичким
критеријумима, политичкој
култури и одрживом
развоју) са
заинтересованим странама

4.2.3.

Обезбеђен приступ целокупној настави на даљину за основне и
МПНТР
средње школе на 8 језика националних мањина на нивоу школске
године према плану и програму наставе и учења

број онлајн часова на 8
језика националних
мањина

4.2.4.

Повећан обухват ученика из осетљивих друштвених група
обавезним основним образовањем ради смањења drop out-a

проценат ромских ученика проценат
обухваћених обавезним
основним образовањем

4.2.5.

Повећана доступност и квалитет образовања ученика са сметњама МПНТР
у развоју и инвалидитетом набавком прилагођених уџбеника и
пружањем подршке од стране педагошких асистената за децу са
сметњама у развоју

МПНТР

4.2.6.

Унапређена популациона политика

МБПД

4.2.7.

Уведене мере подршке за осамостаљивање младих

КПВ

4.2.8.

Побољшана слобода изражавања и плурализам медија

МКИ

МДУЛС,
МФИН

МОС

0 (2020)

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

3.000

7.000

7.000

77 (2020)

/

79

79,5

број

7.000 (2020)

/

7.200

број новоангажованих
број
педагошких асистената
(ПА) за децу са сметњама у
развоју

0 (2020)

/

25

650 (2020)

0

800

додељена финансијска
средстава за
суфинансирање мера
популационе политике од
значаја за демографски
развој ЈЛС

у мил. РСД

додељена финансијска
средства за подршку
младима за
осамостаљивање

у мил. РСД

побољшана позиција
позиција
Србије на ранг листи
индекса слободе медија
Репортера без границе за 510 места годишње

Рок

3

3.310 (2020)

број прилагођених
уџбеничких јединица
доступни ученицима са
инвалидитетом и
развојним сметњама (на
Брајевом писму, са
увећаним фонтом, у
електронском формату))

број

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

7.200 Измењен Правилник о о
начину прилагођавањa
уџбеника
Измењен Каталог радних
места у јавним службама
МДУЛС
Усвојена измена Уредбе о
коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у
јавним службама - МФ

2021.

50

950 Измене и допуне Закона о
финансијској подршци
породицама са децом

I квартал 2021.

Закон о подршци младима за
осамостаљивање

93 (2020)

/

83-88

73-78 Акциони план (за период 20202022) за спровођење
Стратегије унапређења
система јавног информисања у
Републици Србији за период
од 2020. до 2025.
Закон о јавном информисању
и медијима
Закон о електронским
медијима
Закон о јавним медијским
сервисима

IV квартал
2020.

IV квартал
2021.
II квартал 2022.
III квартал
2022.
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године

Приоритетни циљ:

4.3. Успостављена праведна дистрибуција социјалне помоћи социјално угроженом становништву

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Слађана Чабрић, помоћник министра МРЗБСП

Циљна
вредност/крај
2022. године

Назив прописа/ДЈП

Рок

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:
4.3.1 .

4.3.2.

Успостављен регистар социјалне карте

Смањен број радно способних корисника социјалне помоћи

МРЗБСП

МРЗБСП

број органа јавне управе
(екстерних извора
података) са којима је
извршено информационо
повезивање регистра
Социјална карта

број

5 (2020)

/

7

проценат Центара за
социјални рад и других
корисника који користе
Систем за заштиту и
аутоматизацију
инструмената социјалне
заштите
број радно способних
корисника социјалне
помоћи

проценат

0 (2020)

/

70

103.450
(окт. 2020)

/

101.000

број

Приоритетни циљ:

4.4. Активан допринос очувања мира, стабилности и безбедности

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Александар Живковић, државни секретар МО

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о спровођењу
АПСПВ:

Никола Бошковић, саветник министра МГСИ

4.4.1.

МО

4.4.2.

Ојачани одбрамбени капацитети и одбрамбена индустрија

Наставак започетих активности на развоју наоружања и војне
опреме

МО

број привредних друштава број
у којима је завршена
конверзија и Република
Србија уписана као власник
над капиталом (годишње)

2

Влада одобрила
да/не
финансирање пројеката у
привредним друштвима и
обезбедила улагања у
развој капацитета и
увођење нових технологија

не (2020)

број уведених средстава
број
наоружања и војне опреме
на којима је завршен развој
(годишње)

15 (2020)

/

8 Закон о социјалној карти
Правилник о техничким
условима успостављања и
вођења социјалне карте

100

100.000 Измене и допуне Закона о
социјалној заштити
Измене и допуне Уредбе о
мерама социјалне
укључености корисника
новчане помоћи
Стратегија социјалне заштите

1 Закључци о конверзији
дуговања привредних
друштава према државним
повериоцима у капитал
Републике Србије

да

14

I квартал 2021.
II квартал 2021.

Предлози пројеката по
привредним друштвима за
директна улагања Републике
Србије у развој нових
технологија проширење
производних капацитета
Одбрамбене индустрије
Србије

II квартал 2021.
IV квартал
2021.
IV квартал
2021.

I половина
2021.

I половина
2021.

13
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Акциони план за спровођење Програма Владе 2020-2022
Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети а
који су важни за постизање резултата

Показатељ резултата
Редни
број

Резултати који доприносе остварeњу циља

Носилац

Партнери

Назив показатеља
Јединица мере

4.4.3.

Завршена прва фаза пројекта изградње станова за припаднике
снага безбедности у 7 градова Србије: Београд, Нови Сад, Ниш,
Врање, Крагујевац, Краљево и Сремска Митровица

МГСИ

Скраћенице:
АЛСУ – Агенција за лиценцирање стечајних управника
АП – Акциони план
АПР – Агенција за привредне регистре
АПСПВ – Акциони план за спровођење програма Владе
АСК – Агенција за спречавање корупције
БДП – бруто друштвени производ
БДВ – бруто додата вредност
БИА - Безбедносно-информативна агенција
ДЈП – документа јавних политика
ЕПС – Електропривреда Србије
ЗЗСК – Завод за заштиту споменика културе
ЗСМС - Завод за спорт и медицину спорта РС
ЗУОВ – Завод за унапређивање образовања и васпитања
ЗОКР - Завод за проучавање културног развитка
ИВИ - Институт за вештачку интелигенцију
ИГ – Имплементациона група
ИКТ – Информационо-комуникационе технологије
ИПАРД – Инструмент за претприступну помоћ за развој пољопривреде
ИПА – Инструмент за претприступну помоћ
ЈИСП – Јединствени информациони систем просвете
ЈЛС – Јединица локалне самоуправе
ЈОБ – Јединствени образовни број
ЈПОА – Јавно признати организатори активности образовања
КИТЕУ – Канцеларија за информационе технологије и електронску управу
КПВ – Кабинет председнице Владе
КСНБЗТП - Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
КХоВ - Комисија за хартије од вредности

МО, МУП,
БИА, Управа
за извршење
кривичних
санкција и
други
надлежни
органи из
сектора
безбедности

број изграђених станова

број

Циљна
вредност/крај
2022. године
2.990

Почетна
Циљна вредност/100 Циљна вредност/крај
вредност/година
дана Владе
2021. године
602

КТРР - Координациони тело за родну равноправност
ЛТО – Локалне туристичке организације
МБС – Министарство за бригу о селу
МБПД – Министарство за бригу о породици и демографију
МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
МДУЛС – Министарство за државну управу и локалну самоуправу
МЕИ - Министарство за европске интеграције
МЗ – Министарство здравља
МЗЖС – Министарство за заштиту животне средине
МИТР - Министарство за иновације и технолошки развој
МКИ – Министарство културе и информисања
МЉМПДД – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог
МО – Министарство одбране
МОС – Министарство омладине и спорта
МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МПРАВДЕ – Министарство правде
МПРИВ – Министарство привреде
МПШВ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
МРЕ – Министарство рударства и енергетике
МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
МСП – Министарство спољних послова
МТТТ – Министарство трговине, туризма и телекомуникација
МУП – Министарство унутрашњих послова
МФИН – Министарство финансија
МСПП – мали и средњи привредни субјекти
НАЛЕД – Национална алијанса за локални економски развој
НАО СО - Национални фонд

2.163

Назив прописа/ДЈП

Рок

НБС – Народна банка Србије
НЕРП – Национални план за смањење емисија
НОКС – Национални оквир квалификација Србије
ОГС - Оператери гасоводних система
ОДС - оператори дистрибутивних система
ОЕК – Оператори електронских комуникација
ОТС - оператори транспортног система
п.п. – процентни поен
ПУРС – Пореска управа Републике Србије
РАС – Развојна агенција Србије
РГЗ – Републички геодетски завод
РДВ – Републичка дирекција за воде
РЗС – Републички завод за статистику
РЈТ – Републички јавни тужилац
РСЈП – Републички секретаријат за јавне политике
ТОК - Тужилаштво за организовани криминал
ТОС – Туристичка организација Србије
УАП – Управа за аграрна плаћања
УПЗ – Управа за пољопривредно земљиште
УСПН – Управа за спречавање прања новца
УЦ – Управа царина
ФИД – Фонд за иновациону делатност
ФН – Фонд за науку
ФРРС – Фонд за развој Републике Србије
ЦР – Централни регистар

Објављивање
Акциони план за спровођење Програма Владе објавити на интернет страници Владе и интернет страници Републичког секретаријата за јавне политикe.

05 Број 021-539/2021-4
У Београду, 28. јануара 2021. године

ВЛАДА
Председник
Ана Брнабић
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