
Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

1.1.1. Раст БДВ пољопривреде МПШВ   стопа раста БДВ пољопривреде %  -5,7 (2021.)                                  4,8                                  2,6                                  2,6                                  2,8 Национални програм за 

пољопривреду 2021-2024.

IV квартал 2026. V/11  2.3, 2.4, 6.5, 8.1, 8.2, 

13.2, 13.3, 15.1, 15.3

20

    МУСТ годишња стопа раста извоза 

вина

% 16,8 мил. ЕУР (2021.)                                     5                                     5                                     5                                     5 Зaкoн o вину и другим прoизвoдимa 

oд грoжђa и винa

I квартал 2023.  

МПШВ-УАП укупан број млечних крава број (кумулатив) 406.000 (2021.) 408.000 410.000 412.000 414.000

    РЗС површина коришћеног 

пољопривредног земљишта која 

се наводњава 

ха (кумулатив) 159.587 (2018.) 163.387 167.187 170.987 174.787        

    АПВ, МПШВ-УПЗ површина пољопривредног 

земљишта за које су 

пољопривредна газдинства 

добила субвенције за улагање у 

опрему за наводњавање

ха (кумулатив) 6.829 (2021.)                            10.629                            14.429                            18.229                            22.029        

МПШВ-РДВ проценат финансијске 

реализације пројекта „Развој 

система за наводњавање - I 

фаза” (Абу Даби)

% 59,57 (2022.)                              74,66                              89,76                            100,00    

1.1.2. Електрификација поља МПШВ ЕДС површина обухваћена 

пројектима електрификације 

поља

ха (кумулатив) 0 (2022.)                                   50                                   60                                   70                                   80 Национални програм руралног 

развоја 2022-2024.

I квартал 2023. V/11 7.1, 2.а

    број општина које су обухваћене 

пројектима електрификације 

поља

број (кумулатив) 0 (2023.)                                     5                                   10                                   15                                   20      

МПШВ-РДВ, ЕДС број ЈЛС у којима су изграђени 

недостајући електроенергетски 

објекти

број (кумулатив) 8 (2022.)                                   12                                   14                                   16                                   18 

1.1.3. Унапређење органске производње МПШВ укупна површина под органском 

производњом

ха (кумулатив) 23.527 (2021.) 24.510 25.000 25.500 26.010 Национални програм за 

пољопривреду 2021-2024.

I квартал 2023. V/11 2.3, 2.4, 6.5, 12.5, 

12.а, 13.б, 17.14

20

  МПШВ-УАП укупна површина под 

субвенционисаном органском 

производњом

ха (кумулатив) 5.358 (2022.)                              5.582                              5.693                              5.808                              5.923        

    број произвођача укључених у 

органску производњу

број (кумулатив) 6.421 (2021.) 7.141 7.500 7.875 8.268 Закон о органској производњи

9 подзаконских аката на основу 

Закона о органској производњи

I квартал 2023.  

    вредност извоза органских 

производа

мил. ЕУР (кумулатив) 57,4 (2021.)                                65,8                                70,0                                74,5                                79,4 9 подзаконских аката на основу 

Закона о органској производњи

III квартал 2024.    

1.1.4. Апсорпција средстава из ИПАРД II програма МПШВ МПШВ-УАП, МФИН проценат повучених ИПАРД II 

средстава (у односу на 

расположива ЕУ средства)

% (кумулатив) 22,78 (2022.)                                   40                                   75       Правилник за Меру 1                      

Правилник за Меру 3                      

Правилник за Меру 7

II квартал 2023.

II квартал 2023.

II квартал 2023.

V/11 2.3, 2.4, 2.а, 6.5, 

12.5, 12.б, 15.4

20

1.1.5. Апсорпција средстава из ИПАРД III програма МПШВ МПШВ-УАП, МФИН проценат повучених ИПАРД III 

средстава кумулатив (у односу 

на расположивих 288 милиона 

евра ЕУ средстава)

% (кумулатив) 0 (2022.) 0                                     3                                   15                                   35 1. Секторски споразум            

2. Финансијски споразум            

3. ИПАРД III програм                  

4. Правилник за Меру 1        

5. Правилник за Меру 3        

6. Правилник за Меру 4       

7. Правилник за Меру 5

8. Правилник за Меру 6       

9. Правилник за Меру 7       

10. Правилник за Меру 9        

I квартал 2025.

V/11 2.3, 2.4, 2.а, 6.5, 

12.5, 12.б, 15.4

20

1.1.6. Дигитализација поступка уписа у регистар 

пољопривредних газдинстава и захтева за подстицаје УАП 

(еАграр) 

МПШВ МПШВ-УАП проценат пољопривредних 

газдинстава која су пријављена 

на портал еАграр 

% (кумулатив) 0 (2022.)                                   80                                   90                                   95                                 100      16.10, 5.б , 9.ц 20

      број пописаних поступака у УАП 

у РАП

број (кумулатив) 10 (2022.)                                   19                                   26              

      број дигитализованих поступака 

у УАП

број (кумулатив) 0 (2022.)                                   10                                   19                                   26           

1.1.7. Унапређено стање шума МПШВ МПШВ-УШ, МЗЖС субвенције за одрживи развој и 

унапређење шумарства

мил. РСД 900 (2022.)                                 900                                 950                              1.000                              1.050 Закон о промету дрвета и производа 

од дрвета

IV квартал 2023. IV/27  6.б, 15.1, 15.2, 15.3, 

15.а, 15.б

 

На основу члана 21. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник PC”, број 30/18),

Влада усваја

Акциони план за спровођење Програма Владе 2023-2026

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Ненад Катанић, помоћник министра (МПШВ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Саша Стаматовић, в.д. директора (МПШВ-УШ); Маја Грбић, в.д. директора (МПШВ-РДВ); Бранко Лакић в.д. директора (МПШВ - УПЗ); Сања Даниловић, в.д. (МПШВ-УАП); Александар Богићевић, в.д. помоћник министра за рурални развој (МПШВ); Јасмина Миљковић, начелник одељена за управљање ИПАРД Програмом 

(МПШВ)

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Имплементациона група 1 (ИГ1) 1. ОДРЖИВОСТ

Приоритетни циљ: 1.1. Продуктивна пољопривреда и стабилно снабдевање храном

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

1



Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

    МПШВ-УШ изградња, реконструкција и 

санација шумских путева

км (кумулатив) 207 (2022.)                                 210                                 220                                 230                                 240 Закон о репродуктивном материјалу 

шумског дрвећа

IV квартал 2023.    

    МПШВ-УШ површина засада ха (кумулатив)  1.203 (2022.)                              1.220                              1.250                              1.300                              1.350 Закон о шумама

Програм развоја шумарства

IV квартал 2024.

IV квартал 2023.

     

                           

1.2.1. Повећање капацитета за производњу електричне енергије МРЕ ЕПС укупна инсталисана снага 

постојећих и планираних нових 

капацитети за производњу 

електричне енергије

MW  8.816 (2022.год) 9.234,53 Интегрисани национални план за 

енергетику и климу

Стратегија развоја енергетике РС 

до 2040. са пројекцијама до 2050. 

године.

Стратегија нискоугљеничног развоја 

(МЗЖС)

2023.

2023.

2023.

IV/15  7.1, 7.2, 7.а, 7.б, 9.1

      ЕПС проценат коришћења домаћег 

угља у ЕПС-овим 

термоелектранама

% 98 (2022.) 93 100 100 100        

1.2.2. Повећање ефикасности у производњи, преносу и 

дистрибуцији електричне енергије

МРЕ ЕПС број уграђених нових блок 

трансформатора (производња)

број (кумулатив) 0 (2022.) 0 0 1 1 IV/15 7.3

  ЕМС број уграђених 

нових  високонапонских 

трансформатора (пренос)

број 1 (2022.) 0 0 5 4

  ЕМС број замењених 

високонапонских  трансформато

ра (пренос)

број 2 (2022.) 1 0 7 1

  ЕДС број уграђених 

нових високонапонских 

трансформатора (дистрибуција)

број 3 (2022.) 1 0 0 1

  ЕДС број замењених 

високонапонских  трансформато

ра (дистрибуиција)

број 4 (2022.) 3 1 0 1

      ЕДС удео паметних бројила у укупном 

броју бројила у дистрибутивном 

систему

% (кумулатив) 2,5 (2022.) 3,94 6,3 8,67 10,34        

      ЕДС губици у дистрибутивном 

систему (као проценат укупно 

преузете електричне енергије у 

дистрибутивни систем)

% (кумулатив) 11,2 (2022.) 10,6 10,3 10,1 9,95        

1.2.3. Диверсификација извора и праваца снабдевања гасом МРЕ ЈП Србијагас обим инвестиција у сектору 

природног гаса

мил. ЕУР (кумулатив) 690 (2020.)                                 780                                 850                                 950                              1.290      IV/15  7.1, 7.б

    ЈП Србијагас број нових прикључака на гасну 

мрежу

број (кумулатив) 0 (2022.)                              5.000                            10.000                            15.000                            20.000        

    ЈП Србијагас километри новоизграђених 

гасовода

км (кумулатив) 0 (2022.)                                 500                              1.000                              1.500                              2.000        

    ЈП Србијагас изграђена гасна интерконекција 

са Републиком Бугарском 

да/не не (2022.) да        

    ЈП Србијагас проценат изведених радова на 

гасној интерконекцији са 

Републиком Северном 

Македонијом

% 0 (2022.) 0 0 0 30        

1.2.4. Повећање стратешких капацитета за складиштење 

енергената

МРЕ РДРЗ изградња складишта нафте Р23 

и 25 у Смедереву (сваки по 

20.000 м3)

% 95 (2022.) 100        7.1, 7.б

  изградња складишта нафте Р24 

и 26 у Смедереву (сваки по 

20.000 м3)

% 54 (2022.) 100      

    ниво достигнутих резерви нафте 

и нафтиних деривата

дани (кумулатив) 35 37 61        

1.2.5. Остварен раст произведене енергије из обновљивих 

извора

МРЕ ЕПС, ЕМС инсталисана снага 

новоизграђених и на мрежу 

прикључених електрана које 

користе обновљиве изворе 

енергије

MW (кумулатив) 2.940 (2022.) 2.940 2.940 2.940 3.190       7.2, 7.а, 7.б, 13.2 9

      додељени подстицаји за нове 

капацитете на ОИЕ кроз 

поступак аукције

MW 0 400 300 300 400        

1.2.6. Дигитализација услуга/административних поступака од 

значаја за унапређење пословног окружења за 

инвестиције у обновљиве изворе енергије

МРЕ РСЈП оптимизовани и дигитализовани 

административни поступци

број 0 (2022.) 0 12           5.б, 9.ц, 16.10

1.2.7. Рационализација потрошње енергије - Унапређен Систем 

енергетског менаџмета 

МРЕ   проценат обвезника из ЈЛС који 

је доставио Годишњи извештај

% (кумулатив) 30 (2022.) 50 80 100         7.3 21

1.3.1. Унапређење управљања комуналним отпадом МЗЖС АЗЖС проценат одвојено сакупљеног 

комуналног отпада

% (кумулатив)  16,4 (2020.)                                   18                                   19                                   20                                   21 Акциони план за Програм 

управљања отпадом за период од 

2025

  IV/27  11.6, 12.5, 12.8

Приоритетни циљ:  1.2. Стабилно снабдевање тржишта енергијом и енергентима

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Сандра Докић, државни секретар (МЗЖС)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Татјана Калуђеровић, помоћник министра (МЗЖС), Ивана Јокић, секретар (МЗЖС), Сара Павков, државна секретарка (МЗЖС)

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Милан Алексић, помоћник министра (МРЕ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Јована Јоксимовић, помоћник министра (МРЕ); Милан Мацура, помоћник министра  (МРЕ); Раде Мрдак, помоћник министра (МРЕ); Вељко Ковачевић, посебни саветник министра (МРЕ)

Приоритетни циљ: 1.3. Заштита природе и одрживо управљање отпадом
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

      ЈЛС број становника/ЈЛС обухваћен 

регионалним депонијама на 

којима постоји примарна 

сепарација отпада

број (кумулатив) 1.400.000 1.800.000 2.000.000 2.400.000   3.000.000        

      АЗЖС проценат комуналног отпада који 

се одлаже на несанитарне 

депоније 

% 81 (2021.)   70                                   60   56                                   50    

      АЗЖС проценат рециклаже комуналног 

отпада

% 13,6 (2021.)                                   14 14,5                                   15                                   16      

      АЗЖС број несанитарних депонија број (кумулатив) 135 (2021.)                                 133                                 133                                 130                                 128      

      АЗЖС проценат смањења дивљих 

депонија у односу на почетну 

вредност

% 3.059 (2021.)                                     5                                     5                                     5                                     5      

      АЗЖС стопа припреме за поновну 

употребу и рециклажу 

комуналног отпада 

% 13,6 (2021.)                                   17                                   18                                   19                                   20      

      АЗЖС број санираних контаминираних 

локација

број (кумулатив) 0 (2020.)                                     2                                     3 4 5      

      АЗЖС проценат поновно искоришћеног 

амбалажног отпада 

% 63,7 (2021.)                                   64                                   65                                   66                                   67 Закон о амбалажи и амбалажном 

отпаду са подзаконским актима

     

        проценат рециклираног 

амбалажног отпада 

% 61,1 (2021.)                                   59                                   60                                   61                                   62    

1.3.2. Изграђени регионални центри за управљање отпадом МЗЖС број изграђених регионалних 

центара за управљање отпадом

број (кумулатив) 0 (2022.) 0 0 0                                     7   IV/27   11.6, 12.5, 12.8

1.3.3. Унапређена циркуларна економија МЗЖС број ЈЛС подржаних у увођењу 

концепта циркуларне економије

број (кумулатив) 0 (2022.)                                     3                                     5                                   10                                   13    11.6, 12.5, 12.8 12

        број ЈЛС обухваћених 

активностима за јачање 

капацитета за увођење 

циркуларне економије

број (кумулатив) 0 (2022.)                                   10                                   50                                   60                                   70        

      МПРИВ број привредних субјеката који 

су учествовали на радионицама 

за циркуларну економију

број (кумулатив) 0 (2022.)                                   15                                   70                                   80                                   90        

1.3.4. Повећана природна и биолошка разноликост МЗЖС ЗЗП, ПЗЗП проценат територије под 

заштитом у односу на укупну 

површину Републике Србије 

% (кумулатив) 8 (2022.)                                     9                                   10                                   12                                   12 Закон о заштити природе, 

Програм заштите природе 

Републике Србије за период 2021-

2023. година

  IV/27 15.9, 15.а

1.3.5. Дигитализација услуга у области заштите животне средине МЗЖС РСЈП, МИТ, ИТЕ број дигитализованих услуга из 

области заштите  животне 

средине

број (кумулатив) 13 (2022.)                                   14                                   16                                   18                                   20      5.б, 9.ц, 16.10

1.4.1. Осавремењени и рехабилитовани системи грејања МРЕ МЗЖС/Управа ЕЕ замењени котлови у 

домаћинствима финансирано 

средствима из буџета РС

број 670 (2022.) 670 670 670 670        3.9, 7.б, 9.4, 11.6 8

    МЈУ/МРЕ инсталисана снага нових котлова 

на биомасу у топланама

MW (кумулатив) 17,8 (2022.) 17,8              20,8  28,8 37,8      

  МЈУ/Управа ЕЕ број јавних објеката у којима  је 

замењен систем грејања

број (кумулатив) 85 (2022) 91 105 113 121

    МЈУ/Управа ЕЕ број јавних објеката који су 

прешли на коришћење биомасе

број (кумулатив) 0 6        

    МРЕ број топлана које наплаћују 

услуге грејања по потрошњи

број (кумулатив) 1 2 4 5          

МРЕ Капацитет реконструисаних 

и/или замењених производних 

капацитета у оквиру Пројекта 

„Рехабилитација система 

даљинског грејања у Србији - 

Фаза 5" KfW  

MW 

кумулативно

0 21 387

1.4.2. Спровођење Пројекта одсумпоравања димних гасова у ТЕ 

Никола Тесла 

МРЕ ЕПС проценат изведених радова 

на  блоку А3-А6

% 91,17 (2022.) 100               3.9, 7.б, 9.4, 11.6

      ЕПС проценат изведених радова 

на  блоку Б1-Б2

% 19,91 (2022.) 70 100            

1.4.3. Унапређење инфраструктуре за праћење квалитета 

ваздуха

МЗЖС број нових аутоматских станица 

за мониторинг квалитета ваздуха  

број 39 (2022.) 9 8     IV/27   3.9, 7.б, 11.6, 15.2, 

16.6 

      АЗЖС проценат мерних станица за 

праћење квалитета ваздуха на 

којима је више од 35 пута у 

једној календарској години 

прекорачена дневна гранична 

вредност од 50 μg/m3 за РМ10 

% 74 (2021.) 74 70 65 63      

      АЗЖС просечни годишњи нивои 

концентрације (AEL) PM2.5

µg/m3 25 (2021.)        

број ЈЛС подржаних пројектима 

пошумљавања

број      38  ЈЛС (2021.) 38 38 38 38

1.4.4. Регистрована возила послата на дерегистрацију/у 

рециклажне центре кроз шему подстицаја

МЗЖС број возила послат на 

дерегистрацију/у рециклажне 

центре кроз шему подстицаја

број 0 0 0 107.600 16.300        3.9, 7.б, 11.6, 12.5  

1.4.5. Повећана употреба алтернативних горива МЗЖС МРЕ, ЈЛС број ЈЛС подржаних за пројекте 

смањења загађења ваздуха 

пореклом из индивидуалних 

извора

број 18 (2022.) 18 18 18 18    3.9, 7.2, 7.б, 11.6

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Александра Имширагић, помоћник министра (МЗЖС); 

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Мирослав Алемпић, помоћник министра (МГСИ), Сара Павков, државни секретар (МЗЖС), Милан Алексић, помоћник министра (МРЕ)

Приоритетни циљ: 1.4. Бољи квалитет ваздуха
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)
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(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

МГСИ број пуњача на аутопутевима 

којима управља ЈКП Путеви 

Србије

број (кумулатив) 8 (2022.)  32 47 62 77

    број купљених електричних и 

хибридних возила кроз програм 

субвенција 

број 715 (2022.)                              1.000                              1.000                              1.000                              1.000 Уредба о условима и начину 

спровођења субвенционисане 

куповинe нових возила која имају 

искључиво електрични погон, као и 

возила која уз мотор са унутрашњим 

сагоревањем покреће и електрични 

погон (хибридни погон)

     

1.5.1. Унапређен мониторинг квалитета површинских и 

подземних вода

МЗЖС МПШВ-РДВ, АЗЖС број нових регионалних станица 

за мониторинг вода

број (кумулатив) 1 (2022.) 1 4 4 4 3.9, 5.б, 6.3, 9.ц, 

16.10

      купљена и постављена додатна 

опрема за Националну 

лабораторију

да/не не (2022.) не да    

1.5.2. Изграђена инфраструктура за управљање и 

пречишћавање отпадних вода

МЗЖС МПШВ-РДВ број нових постројења за 

пречишћавање отпадних вода 

кроз програм „Чиста Србија”

број 0 (2022.) 0 10 26   Закон о комуналној делатности IV/27 3.9, 6.3

МПШВ-РДВ број нових постројења за 

пречишћавање отпадних вода у 

Брусу и Блацу (пројекат ИПА 

2017)

број 0 (2022.) 0 0 2

МПШВ-РДВ дужина изграђене и 

реконструисане атмосферске и 

канализационе мреже за 

сакупљање отпадних вода у 

Брусу (пројекат ИПА 2017) 

км (кумулатив) 6 (2022.) 21

МПШВ-РДВ дужина изграђене и 

реконструисане атмосферске и 

канализационе мреже за 

сакупљање отпадних вода у 

Блацу (пројекат ИПА 2017)

км (кумулатив) 3 (2022.) 11

МГСИ број ЈЛС у којима је отпочела 

изградња мреже

број 14 (2022.) 30 45 60 69

    дужина секундарне изграђене 

канализационе мреже за 

сакупљање отпадних вода 

(ОРИО пројекат)

км 0 (2022.) 0 80 0 0

      број изграђених постројења за 

пречишћавање отпадних вода уз 

пратећу канализацију (ЦЕБ 

пројекат)

број                                     0 (2023.) 0 0 8 8

  дужина изграђене мреже за 

сакупљање отпадних вода у 

Нишу (пројекат ИПА 2018.)

км 0 (2022.) 0 0 50 0

2.1.1. Интеграција ЈИСП са Националним акредитационим 

телом 

МПРОСВЕ

ТЕ

ИТЕ, НАТ извршена интеграција да/не не (2022.)  да              4.а, 4.5, 4.7, 5.б, 9.ц  

2.1.2. Реформисан систем државне матуре МПРОСВЕ

ТЕ

ИТЕ припремљена и спроведена 

трећа пробна матура 

да/не не (2022.)  да              4.а, 4.5, 4.7, 5.б, 9.ц  

        функционалан Центар за испите да/не не  да                   

        спроведена државна матура да/не не  не  да                

2.1.3. Подршка ученицима са изузетним способностима у 

систему основног образовања и васпитања

МПРОСВЕ

ТЕ

  број реализованих програма број (кумулатив) 3 (2022.)                                     6                                     9                                   12                                   15     4.1, 4.5, 4.7, 5.1  

        број ученика укључених у 

реализацију програма

број (кумулатив) 231 (2022.)                                 300                                 400                                 500                                 600          

2.1.4. Унапређивање квалитета, праведности и доступности 

предшколског васпитања и образовања

МПРОСВЕ

ТЕ

МЈУ број новоотворених места за 

упис деце у предшколско 

васпитање и образовање

број (кумулатив) 4.200 (2022.)                            10.000                            11.000           4.2, 4.5  

        број обучених практичара за 

квалитетну примену Основа 

програма предшколског 

васпитања и образовања

број (кумулатив) 18.000 (2022.)                            24.000                            25.000             

број деце из осетљивих 

друштвених група укључених у 

систем предшколског васпитања 

и образовања кроз активности 

програма грантова

број (кумулатив) 3.700 (2022.)                              4.200                              4.500 

2.1.5. Унапређена безбедност деце, младих и просветних 

радника у установама образовања и васпитања 

(платформа „Чувам те“)

МПРОСВЕ

ТЕ

МУП, МПРАВДЕ, МЗ, 

МРЗБСП, МБПД, 

МИТ, ИТЕ, МТО

успостављен систем за online 

пријаву насиља над децом 

да/не не (2022.)  да Закон о евиденцији и обради 

података у области унутрашњих 

послова

 III/26 4.5, 4.7, 5.1, 5.2

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Филип Абрамовић, помоћник министра (МЗЖС); 

Имплементациона група 2 (ИГ2) 2. ИНОВАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНО ДОБА

Приоритетни циљ: 1.5. Смањење испуштања непречишћених отпадних вода у водотоковима

Приоритетни циљ: 2.1. Унапређење образовног система

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Маријана Дукић Мијатовић, државни секретар (МПРОСВЕТЕ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Габријела Грујић, директор (КДОНОКС); Стеван Танасијевић, шеф Одсека (МУП), Анамарија Вичек, државни секретар (МПРОСВЕТЕ); Стана Божовић, државни секретар (МБПД), Наташа Гудовић, секретар (МЗ), Милан Добријевић, државни секретар (МИТ), Снежана Клашња, саветница министра (МТО); Данијела Чукић-

Влаховић (МРЗБСП)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Сандра Докић, државни секретар (МЗЖС), Ивана Јокић, секретар (МЗЖС), Душан Чаркић, помоћник министра (МЗЖС), Душан Радоњић, помоћник министра (МГСИ)
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Јединица мере
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Циљна вредност
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Показатељ резултата

2.1.6. Унапређена безбедност деце у саобраћају МУП АБС, МПРОСВЕТЕ проценат смањења броја 

погинуле деце у саобраћају у 

односу на почетну вредност

% 12 погинуле деце 

(2022)

8 25 33 50 Закон о безбедности саобраћаја

Стратегија безбедности РС за 

период од 2023. до 2025. са 

акционим планом 

II квартал 2023.

II квартал 2023.

I/14 3.6  

проценат смањења броја тешко 

повређене деце у саобраћају у 

односу на почетну вредност

% 202 тешко повређене 

деце (2022)

6 12 17 23

2.1.7. Подршка развоју компетенција за целоживотно учење МПРОСВЕ

ТЕ

  основане и опремљене ученичке 

задруге

број (кумулатив) 70 (2022.)                                   90                                 110                                 130                                   30     4.4, 4.5, 4.7  

2.1.8. Унапређен систем дуалног образовања КДОНОКС АзК, ЗУОВ, МПРИВ, 

ПКС

број развијених нових и 

унапређених постојећих 

програма наставе и учења у 

средњем стручном и дуалном 

образовању и васпитању

број (кумулатив) 65 (2022.)                                   72                                   80                                   88                                   95      III/26 4.4, 4.5, 4.7, 8.6, 8.б 3

        проценат ученика који су 

обухваћени дуалним 

образовањем

% 5,16 (2022.)                                  9,5                                10,9                                12,0                                13,2          

        број компанија које учествују у 

систему дуалног образовања

број (кумулатив) 700 (2022.)                                 850                                 950                              1.050                              1.150          

        број успостављених регионалних 

тренинг центара

број (кумулатив) 4 (2022.)                                     6                                     8                                   10                                   12          

2.1.9. Усклађивање система квалификација са потребама 

тржишта рада

КДОНОКС АзК, МПРИВ регистар НОКС повезан са 

европским порталом 

квалификација

да/не не (2022.)  да      III/26 4.4, 4.5, 4.7, 8.6, 8.б 3

        унапређен институционални 

оквир НОКС

да/не не (2022.)  да          

2.1.10

.

Закључивање споразума о признавању професионалних 

квалификација у региону Западног Балкана

MПРОСВЕ

ТЕ

  број споразума број 2 (2022.)                                     1       4.ц  

2.2.1. Пуна примена еПисарнице ИТЕ ОДУ који користе еПисарницу број (кумулатив) 0 (2022.) 150 200 250 300     9.ц, 16.6  

2.2.2. Успостављена еАрхива ИТЕ МК еАрхива успостављена да/не не (2022.) не да         9.ц, 16.6  

2.2.3. Коришћење ЦРС МДУЛС ОДУ број ОДУ који користе ЦРС број (кумулатив)  12 (2022.) 17 22 30 40     III/10 9.ц, 16.6  

2.2.4. Проширење капацитета Државног центра за чување 

података у Крагујевцу 

ИТЕ   успостављена 3 додатна модула 

(у згради 2)

да/не не (2022.) да           III/10 9.б, 9.ц, 16.6 14

    ИТЕ   пуштена у рад зграда 3 да/не не (2022.) не не не да        

2.2.5. Успостављен Метарегистар ИТЕ фунцкионалан Метарегистар да/не не (2022.) не не да       III/10 9.ц, 16.6  

2.2.6. Унапређење портала еУправа ИТЕ   унапређена е-Достава да/не не (2022.) да           III/10 9.ц, 16.6, 16.10  

    ИТЕ РСЈП аутоматско преузимање 

података на портал еУправа са 

РАП

да/не не (2022.) да              

    ИТЕ РСЈП унапређена платформа 

еДозвола

да/не не (2022.) не да            

    ИТЕ РСЈП успостављен модул за 

генерисање образаца 

(генератор форми)

да/не не (2022.) не да            

2.2.7. Проширење функционалности РАП РСЈП ОДУ, ИТЕ унапређен РАП да/не не (2022.) не да         III/10 9.ц, 16.6, 16.10 5

  дигитализоване нове услуге 

(пословне епизоде) за привреду

број 64 (2022.) 90 120 150 180      

2.2.8. Проширење функционалности портала еКонсултације ИТЕ РСЈП, ОДУ број корисника портала 

еКонсултације

број (кумулатив) 183 (2022.) 233 283 333 383     16.6, 16.7, 16.10  

    РСЈП   % утврђених прописа на Влади 

за које су спроведене 

консултације на порталу

% 0 (2022.) 20 40 60 75        

    РСЈП   % усвојених ДЈП на Влади за 

које су спроведене консултације 

на порталу

% 45,4 (2022.) 50 75 85 100        

2.2.9. Обједињен поступак издавања привременог боравка и 

радне дозволе странцима - е-Странац

МУП ИТЕ, МРЗБСП, НСЗ апликација пуштена у продукцију да/не не (2022.) не да     Закон о странцима

Закон о запошљавању странаца

II квартал 2023. I/24 8.8, 9.ц, 10.7, 16.6  

2.2.10

.

Успостављање система е-Акцизе МФИН ИТЕ, ПУ, УЦ, МФИН-

УД, ЗИН, МПШВ

успостављен систем да/не не (2022) не не да   Закон о акцизама I квартал 2025   9.ц, 16.6, 17.1  

2.2.11

.

Успостављање система е-Отпремнице МФИН ИТЕ успостављен систем да/не не (2022) не не да   Закон о електронским 

отпремницама

I квартал 2025   9.ц, 16.6  

2.2.12

.

Унапређење капацитета запослених у јавној управи НАЈУ број полазника обука које је 

НАЈУ реализовала

број 16.000 (2022.)                            16.000                            16.000                            16.000                            16.000 16.6

НАЈУ број развијених програма обука 

у области иновација и јавних 

услуга

број (кумулатив) 36 (2022.) 38 40 42 44

НАЈУ број развијених програма обука 

у области дигиталне 

трансформације и употребе 

података

број (кумулатив) 38 (2022.) 40 42 44 46

2.2.13

.

Развијене електронске услуге на порталу еКонзулат МСП МИТ, ИТЕ број доступних услуга на порталу 

е-конзулат

број 9 (2022)                                   12                                   14                                   16                                   18     III/10 9.ц, 16.6, 16.10

2.3.1. Проширење обухвата организованог скрининга МЗ ИЈЗС Батут број жена 49-69 година 

обухваћених скринингом на рак 

дојке 

број (годишње) 32.737 (2022)                            10.000                            30.000                            30.000                            30.000      II/28 3.4  

Приоритетни циљ: 2.2. Наставак дигитализације услуга и транспарентност јавне управе

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Биљана Марић, помоћник директора (ИТЕ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Стеван Танасијевић, шеф одсека (МУП); Марина Дражић помоћник министра (МДУЛС); Снежана Антонијевић, помоћник директора (НАЈУ); Драган Демировић, помоћник министра (МФИН), Соња Талијан, помоћник министра (МФИН), Сања Гаврановић (МРЗБСП), Ивана Чикарић (МРЗБСП)

Приоритетни циљ: 2.3. Јачање здравственог система

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Наташа Гудовић, секретар министарства (МЗ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Немања Старовић, државни секретар (МО); Јелена Бојовић, директор (Ц4ИР);
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

        број жена обухваћених 

скринингом на рак грлића 

материце

број 34.904 (2022) 0                            10.000                            10.000                            10.000        

        број људи обухваћених 

скринингом на рак дебелог 

црева

број 40.714 (2022) 0                              5.000                            10.000                            20.000        

        број људи обухваћених 

скринингом на рак плућа

број 0 (2022.) 0                              5.000                              5.000                              5.000 Закон о здравственој заштити  2023.    

2.3.2. Ревизија листе чекања МЗ   број дана број 730 (2022.)                                 365                                   90                                   30                                   30      II/28 3.8  

2.3.3. Скраћивање рока за одобравање клиничких студија МЗ АЛИМС број дана за одобравање 

клиничких студија

број 90 (2022.)                                    90                                   60                                   30                                   30 Закон о лековима

Правилник о клиничком испитивању 

лекова у хуманој медицини

IV квартал 2023.

II квартал 2025.

3.б, 3.д  

2.3.4. Пилот пројекат ДНК скрининг ИТЕ - Ц4ИР број грађана који учествују у 

скринингу

број 0 (2022.)   100   1.000           /  

објављени научни радови број 0 (2022.) 0                                     1                                     5                                   10 

успостављен протокол лечења 

за одабране болести

да/не не (2022.)  не  да 

2.3.5. Успостављање националног информационог система у 

здравству са е-сервисима и њихово повезивање са дата 

центром у КГ

МЗ ИТЕ, МИТ број доступних е-сервиса у 

здравству

број (кумулатив) 7 (2022)                                   10                                   14                                   17                                   20      III/10 3.8, 9.ц, 16.6, 16.10  

        е-сервиси повезани са дата 

центром у Крагујевцу

да/не не (2022.)  да              

2.3.6. Доступност е-сервиса у цивилном здравству војним 

осигураницима

МЗ МО, МФИН, РФЗО, 

ФСОВО

војни здравствени осигураници 

користе е-сервисе у здравству

да/не не (2022.)  да       Закон о здравственој заштити и 

здравственом осигурању војних 

осигураника

II квартал 2023.   3.8, 9.ц, 16.6, 16.10  

2.3.7. Унапређење инфраструктуре у здравству (реконструкција 

и изградња 3 КЦ; Тиршова 2)

МЗ завршен КЦ Крагујевац да/не не (2022.)  не  не  не  да     3.8, 3.ц  

      завршен КЦ Србија да/не не (2022.)  не  не  не  да        

      завршен КЦ Војводина да/не не (2022.)  не  да              

    МЈУ завршена Тиршова 2 % утрошених 

средстава (кумулатив)

95.000.000 ЕУР (2022.)                                   20                                   50                                   80                                 100        

2.3.8. Успостављање здравствених станица у руралним 

подручјима

МЗ МЈУ број нових здравствених станица број 0 (2022.) 0                                   50                                 150                                 250     3.8, 3.ц, 11.а  

2.3.9. Претварање Ковид болница у палијативне центре МЗ   број ковид болница број 3 (2022.)                                     2                                     1                                     1     3.8  

2.4.1. Одрживо финансирање научноистраживачке делатности НИТРА ФИД

ФН

укупна приватна и јавна улагања 

у истраживање и развој

% БДП 0,99 (2021.)   1,2                                  1,3                                  1,4                                  1,5 Уредба о нормативима и 

стандардима расподеле средстава 

акредитованим 

научноистраживачким 

организацијама

2023  III/25  9.5, 9.б, 17.8

        укупна буџетска улагања у 

истраживање и развој

% БДП  0,42 (2021.)                                0,45                                0,48                                0,50                                0,60        

        вредност одобрених пројеката 

ФИД-а за трансфер технологије

мил. РСД (кумулатив)  135 (2022.)                                 375                                 490                                 610                                 610        

        вредност одобрених пројеката 

ФН

мил. РСД (кумулатив) 4.366  (2022.)                              8.000                            10.000                            10.500                            11.000        

        укупан број уговорених Хоризон 

Европа (ХЕУ) пројеката

број (кумулатив) 30  (2022.)                                   35                                   40                                   50                                   60        

        укупан број организација из 

Србије које учествују у ХЕУ 

програму

број (кумулатив) 35  (2022.)                                   40                                   45                                   55                                   65        

2.4.2. Одрживост научне популације НИТРА   број истраживача број 16.962 (2021.)                            17.150                            17.200                            17.250                            17.300       9.5, 9.б, 17.8 2

        број истраживача на милион 

становника

број 2.494 (2021.)                              2.505                              2.515                              2.525                              2.535        

        стипендирање младих 

истраживача (ученика и 

студената) и постдокторског 

усавршавања истраживача

број (кумулатив) 512 (2020.)                                 534                                 555                                 560                                 560        

        укључивање талентованих 

младих истраживача у 

научноистраживачки рад у 

акредитованим НИО 

број (кумулатив) 1.950 (2022.)                              2.250                              2.550                              2.850                              3.150        

        број додељених стипендија 

Фонда за младе таленте

број (годишње) 2.050 (2022.)                              2.150                              2.250                              2.350                              2.450        

        број новозапослених талената 

Фонда за младе таленте 

број (годишње) 0 (2022.)                                   25                                   35                                   45                                   55        

2.4.3. Унапређење обима и квалитета научне продукције НИТРА   укупан број објављених научних 

резултата (Scopus)

број 9.729 (2021.)                              9.800                              9.900                            10.000                            10.100       9.5, 9.б, 17.8

        број научних радова на милион 

становника

број 1.370 (2021.)                              1.400                              1.450                              1.500                              1.550        

      ЗИС број пријава патената број 1.271 (2021.)                              1.320                              1.370                              1.420                              1.470        

      ЗИС број пријава техничких решења број  280 (2021.)                                 290                                 310                                 330                                 350        

2.4.4. Унапређење инфраструктуре у науци, технолошком 

развоју и иновацијама

НИТРА изградња и опремања нове 

зграде БиоСенс института у 

Новом Саду

да/не не (2022.)  да              III/25 9.5, 9.б, 17.8

      регистар истраживача и 

регистар научноистраживачких 

организација повезани на 

сервисну магистралу ОДУ 

(еНаука)

да/не не (2022.)  да          Закон о науци и истраживањима I квартал 2023.    

      дигитализовани поступци 

(еНаука)

број 0 (2022.)                                     2                                     1              

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

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Вукашин Гроздић, државни секретар (НИТРА)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Марина Соковић, в.д. помоћника министра (НИТРА); Стефан Баџа, (КП);
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

2.4.5. Сарадња науке са привредом и државом и подстицање 

иновативне делатности

НИТРА ФИД израђен Регистар опреме и 

услуга НИО

да/не не (2022.)  да  

  

      9.5, 9.б, 17.8 16

        вредност додељених 

иновационих ваучера за 

коришћење услуга НИО од 

стране МСПП

 мил. РСД (кумулатив) 530 (2022.)                                 650                                 770                                 890                              1.010        

        број стартапа који су 

регистровани кроз Регистар 

субјеката националног 

иновационог система

број (кумулатив) 0 (2022.)                                 200                                 300                                 400                                 500        

        број компанија чланица 

постојећих НТП 

број (кумулатив) 162 (2022.)                                 172                                 182                                 192                                 205        

        број пружених услуга 

компанијама постојећих НТП 

број (кумулатив) 533 (2022.)                                 550                                 570                                 600                                 630        

        сарадња државних органа и 

научних института

број потписаних 

уговора

3 (2022.)                                     3                                     6                                     9                                   12        

        реализација предложених 

пројеката института

број (кумулатив) 0 (2022.) 0                                     3                                     6                                     9        

2.4.6. Унапређен развој и примена нових биотехнологија НИТРА ИТЕ - Ц4ИР изградња БИО4 кампуса да/не не (2022.)  не  не  да    Закон о регистру генетичких и 

биомедицинских података од 

значаја за развој науке 

II квартал 2023. III/25 9.5, 9.б, 17.8 17

        успостављен Репозиторијум 

генетичких података

да/не не (2022.)  да          Акциони план Стратегије паметне 

специјализације за 

период 2023-2025

I квартал 2023.    

        број НИО који користе 

Репозиторијум

број 0 (2022.) 0                                     3                                   10                                   15        

        број хуманих генома број 0 (2022.)                                   40                                 300                                 500                              1.000        

        број SarsCov2 генома број 0 (2022.)                              1.500                              1.800                              1.800                              1.800        

2.4.7. Системска подршка развоја вештачке интелигенције НИТРА ИТЕ      III/10 9.5, 9.б, 17.8  

      ИТЕ број корисничких налога на НП 

ВИ

број (кумулатив) 180 (2022.)                                 220                                 250                                 300                                 500          

        развој хоризонталних веза и 

јачање научноистраживачке 

мреже кроз потписивање 

уговора о сарадњи са НИО

број (кумулатив) 14 (2022.)                                   16                                   20                                   20                                   25          

        број научних пројеката који 

активно користе Националну 

платформу за ВИ

број (кумулатив) 5 (2022.)                                   10                                   20                                   20                                   20          

        примена ВИ у клиничкој 

медицини

да/не не (2022.)  да                   

        примена ВИ за транспортне 

системе и ауто-индустрију 

да/не не (2022.)  да                   

        број одобрених пројеката 

програма „Зелени развој 

заснован на ВИ”

број 0 (2022.)   0   10   20   20        

        вредност одобрених пројеката 

програма „Зелени развој 

заснован на ВИ”

мил. РСД 0 (2022.)   0   480   960   960        

3.1.1. Стварање услова за праведнију расподелу подстицајних 

средстава према степену развијености јединица локалне 

самоуправе (ЈЛС)

МПРИВ РСЈП, РЗС БДП по становнику - разлика 

између најниже и највише 

вредности региона (РЗС)

индексни поен 106 (2020.) 103 102 101 100 Уредба о утврђивању јединствене 

листе развијености региона и 

јединица локалне самоуправе

IV квартал 2023. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4

3.1.2. Подизање продуктивности предузећа и раст запослености 

у МСПП

МПРИВ ФРРС, РАС, 

МРЗБСП

број одобрених захтева по 

програмима за подстицање 

развоја МСПП 

број 0 (2023.)                              1.230                              1.030                              1.133                              1.246 Уредба о утврђивању Програма 

подршке малим и средњим 

предузећима за набавку опреме

Уредба о утврђивању Програма 

подстицања развоја 

предузетништва кроз финансијску 

подршку за почетнике у пословању и 

младе

Уредба о утврђивању Програма 

подстицања предузетништва кроз 

развојне пројекте 

Уредба о утврђивању Програма 

подстицања развоја 

предузетништва кроз финансијску 

подршку за жене предузетнице 

I квартал 2023.

I квартал 2023.

I квартал 2023.

I квартал 2023.

8.3

ФРРС укупно додељена бесповратна 

средства МСПП

РСД 0 (2023.) 3.300.000.000 2.000.000.000 2.200.000.000 2.420.000.000

РЗС БДВ по запосленом у МСПП стопа раста 2,23 мил. РСД (2021.) 13 13 15 15

РСЈП, РЗС број запослених у МСПП базни индекс 100 (2021.) 100,5 100,6 100,7 100,8

3.1.3. Продаја субјеката приватизације МПРИВ број продатих субјеката 

приватизације

број (кумулатив) 0 (2022.) 3 6 8 10 IV квартал 2023. /

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Милан Добријевић, државни секретар (МИТ); Драган Угрчић, помоћник мнистра (МПРИВ), Сања Гаврановић (МРЗБСП)

Имплементациона група 3 (ИГ3) 3. РАЗВОЈ

Приоритетни циљ: 3.1. Повећање продуктивности привреде и равномеран регионални развој

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра (МПРИВ)

7



Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

3.1.4. Одрживо и ефикасно управљање привредним субјектима 

који су у власништву Републике Србије

МПРИВ број јавних предузећа, чији је 

оснивач РС, која нису 

корпоратизована 

број 21 (2022.) 20 15 5 0 Закон о управљању привредним 

друштвима која су у власништву 

Републике Србије

III квартал 2023. III/20, I/32 16.6, 16.7 6

број ПСРС број 308 (2022.) 305 302 298 295

ПСРС у којима је успостављен 

систем корпоративног 

управљања

% 0 (2022.) 12 20 28 42

3.1.5. Изградња недостајуће приступне комуникационе 

инфраструктуре у руралним насељима 

МИТ број руралних насеља у белим 

областима до којих је изграђена 

субвенционисана оптичка мрежа 

број (кумулатив) 0 (2022.) 250 700 1000 Уредба о избору оператора 

електронских комуникација за 

спровођење пројекта заједничке 

изградње широкопојасне 

комуникационе инфраструктуре у 

руралним пределима Републике 

Србије

III/10 5.б, 9.ц, 11.а 13

3.2.1. Успостављање оквира за увођење Гаранција за младе МРЗБСП НСЗ усвојен План имплементације да/не не (2022) да План имплементације Гаранције за 

младе за период

2023-2025

II квартал 2023.  III/19 4.4, 8.5, 8.6, 8.б 1

НСЗ успостављена ИТ платформа да/не не (2022) да

НСЗ пилотирање елемената 

Гаранције за младе у одабраним 

филијалама НСЗ

да/не не (2022) не да да

РЗС стопа NEET 15-29 (млади који 

нису запослени, у образовању 

или обуци)

% 18,8 (2021) 15,7 14,8 13,9 12,8

3.2.2. Подстицање запошљавања и предузетништва младих МРЗБСП МТО информације о програмима 

подршке за младе на порталу 

Млади Србије

да/не не (2022.) не да Акциони план за период од 2024. до 

2026. године за спровођење 

Стратегије запошљавања у РС за 

период од 2021. до 2026. године

IV квартал 2023. 4.4, 8.5, 8.6, 8.б

  НСЗ учешће незапослених младих у 

мерама АПЗ у односу на укупан 

број младих на евиденцији НСЗ

% 39,5 (2021.) 44      

      РЗС, РСЈП број новооснованих привредних 

субјеката чији су оснивачи / 

власници млади  (стање крај 

године) 

број 13.223 (2022.)                            13.500                            14.000                            14.500                            15.000 

      РЗС, РСЈП однос запослених младих  у 

укупном броју запослених

базни индекс 100 (2022.) 100,5 101 101,5 102

      РЗС, РСЈП учешће запослених младих жена 

у укупном броју запослених 

младих

%                                   43 43,5                                   44                                   45                                   46 

3.3.1. Озакоњење незаконито изграђених објеката МГСИ РГЗ, ИТЕ број донетих решења о 

озакоњењу објеката

број 36.701 (2022.)                            40.000                       1.000.000                       1.000.000 Закон о директном упису у катастар

Закон о планирању и изградњи

  11.1  

3.3.2. Скраћивање процедуре за издавање грађевинске дозволе МГСИ број дана за издавање 

грађевинске дозволе

број 97 (2022.)                                   90                                   85                                   80                                   60     11.1, 16.6  

3.3.3. Спровођење уписа права својине на основу докумената 

насталих пре ступања на снагу Закона о поступку уписа у 

катастар непокретности и водова (конвалидација)

РГЗ МГСИ, МПРАВДЕ проценат решених поднетих 

захтева за упис

%  0 (2022.)                                 100                                 100                                 100                                 100 Закон о извршењу и обезбеђењу

Закон о упису у катастар 

непокретности и водова

Закон о државном премеру и 

катастру

  16.6  

3.3.4. Успостављање Централног регистра планских докумената МГСИ ИТЕ функционалан Централни 

регистар планских докумената

да/не не (2022)  не  да    Закон о планирању и изградњи 

Уредба о дигиталном планском 

документу

  11.а, 11.б  

3.3.5. Увођење сертификата зелене градње МГСИ утврђени услови за добијање 

сертификата

да/не не (2022.)  да 7.3

3.3.6. Сертификат о енергетским својствима зграде - енергетски 

пасоши (прописивање обавезе и за нове и за старе 

зграде)

МГСИ   број објеката за које је издат 

енергетски пасош

број (годишње) 3.200 (2022.)                              3.400                              3.600                              3.800     7.3  

3.3.7. Израда модела масовне процене вредности 

непокретности и индекса цена

РГЗ МФИН израда модела и индекса са 

анализом ефеката

% 20 (2022)                                   50                                 100 Правилник о процени вредности 

непокретности

/

имплементација у пилот 

општинама (5 ЈЛС)

да/не не (2022.)  да 

имплементација у РС %                                   70                                 100 

3.3.8. Успостављање катастра инфраструктуре МГСИ РГЗ успостављен регистар 

инфраструктуре

да/не не (2022.)  да       Закон о одржавању инфраструктуре

Закон о државном премеру и 

катастру 

   IV/14 16.6  

РГЗ успостављен катастар 

инфраструктурних и подземних 

објеката

да/не не (2022.)  не  да 

3.3.9. Оснивање Транспортне агенције Србије МГСИ   основана ТАС да/не не (2022.)  не  да            IV/14 16.6  

3.3.10

.

Јединствена апликација за продају свих карата у свим 

врстама саобраћаја у РС

МГСИ   креирана и пуштена у рад 

апликација

да/не не (2022.)  не  да           11.2  

Приоритетни циљ:                                                                             

Приоритетни циљ: 3.2. Побољшање положаја младих

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Славица Јелача, в.д. помоћника министра (МРЗБСП)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

 Ивана Антонијевић, в.д. помоћника министра (МТО); Јелена Васић (МРЗБСП)

3.3. Унапређење услова за станоградњу, саобраћајну инфраструктуру и либерализација саобраћајног режима

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Ранко Шекуларац, помоћник министра (МГСИ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Јелена Матић Вареница, в.д. помоћника директора (РГЗ),  Мирослав Алемпић, помоћник министра (МГСИ)
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

3.3.11

.

Олакшавање међународног превоза терета у друмском 

саобраћају кроз укидање административних баријера у 

виду билатералних дозвола за  Италију, Шпанију, Аустрију, 

Немачку и Француску

МГСИ број земаља за које су укинуте 

ЦЕМТ дозволе

број (кумулатив) 0 (2022)                                     1                                     2                                     3                                     5      IV/14 /  

3.3.12

.

Унапређење наплате путарине МГСИ   уведен јединствени таг (поред 

Албаније и Македоније у оквиру 

Отвореног Балкана, проширење 

на Хрватску и Словенију)

број држава 

(кумулатив)

2  (2022)                                     2                                     4            IV/14 3.6, 11.2  

наплата путарине на 

магистралним путевима за 

камионе тежине преко 12т

да/не не (2022.)  да 

3.4.1. Отворени културно-информациони центри МСП   број отворених културно-

информациноних центара 

(Лондон, Скопље, Берлин)

број (кумулатив) 0 (2022.) 0                                     1                                     2                                     3   11.4

3.4.2. Јачање капацитета за учење српског језика у иностранству МПРОСВЕТЕ број постављених лектора број (кумулатив) 3 (2022.)                                     5                                     7                                   10                                   12     /

3.4.3. Отворене допунске школе за учење српског језика у 

иностранству

МСП МПРОСВЕТЕ број отворених школа број 30 (2022)                                     7                                     8                                     7                                     8   /

3.4.4. Проширење листе нематеријалне културне баштине 

УНЕСКА

МСП   Упис "Кутурног предела Бач" на 

УНЕСКО листу  

фазе Номинација за упис  разматрање 

номинације 

 спровођење 

процедуре 

 спровођење 

процедуре 

 упис     III/26 и VI/30 11.4

3.4.5. Уклањање баријера за обављање спољнотрговинске 

размене

МУСТ МФИН, УЦ, 

МПШВ,МПРИВ, 

МЗЖС, МЗ, МГСИ

учешће спољнотрговинске 

размене у БДП-у

% 117 (2021.)                                 125                                 135                                 140                                 145     II/1 17.10

        вредност извоза РС млрд. ЕУР 21,6 (2021.)                                28,0                                30,5                                33,5                                36,0        

        вредност извоза у земље ЕУ млрд. ЕУР 13,9 (2021.)                                18,0                                19,2                                21,2                                22,5        

        број закључених спорaзума о 

слободној трговини (са Кином, 

Египтом, Јужном Корејом и 

Уједињеним Арапским 

Емиратима)

број (кумулатив) 0 (2022.)                                     2                                     2                                     4                                     4      

3.4.6. Пуна примена ЦЕФТА споразума и Акционог плана о 

Заједничком регионалном тржишту

МУСТ МФИН, УЦ, МПШВ, 

МПРИВ, МИТ

Вредност извоза у ЦЕФТА млрд. ЕУР 3,8                                  5,0                                  6,2                                  6,7                                  7,2      II/1 17.10

3.5.1. Конзервација, рестаурација, санација, реконструкција и 

презентација непокретних културних добара од посебног 

националног значаја

МК РЗЗЗСК, Музеј града 

Београда

санирано клизиште и изграђен 

визиторски центар на 

археолошком налазишту Бело 

брдо

да/не не (2022.)  да 8.9, 11.4

РЗЗЗСК, Народни 

музеј Лесковац, 

Општина Лебане

конзервирано и презентовано 

археолошко налазиште Царичин 

град

да/не не (2022.)  не  не  да 

Меморијални центар 

"Старо сајмиште", 

ЗЗСКБГ, Град 

Београд

централна кула Старог сајмишта 

отворена за јавност

да/не не (2022.)  не  да 

Град Суботица завршена реконструкција 

Народног позоришта у Суботици

да/не не (2022.)  да 

3.5.2. Адаптација старе војне зграде у мултифункционални 

културни центар у Пироту

МЈУ МК Доградња Дома војске у Пироту 

(378.136.532,20 рсд)

% утрошених 

средстава

31 (2022.)                                 100 8.9, 11.4

3.5.3. Изградња концертне дворане у Београду МЈУ МК Изградња и опремање 

концертне дворане

% завршених радова 0(2022) 0                                   20                                   60                                 100 8.9, 11.4

3.5.4. Пресељење Историјског музеја Србије у зграду бивше 

Главне железничке станице

МК Историјски музеј 

Србије, МЈУ

Историјски музеј Србије отворен 

за јавност 

да/не не (2022.)  не  не  да 8.9, 11.4

3.5.5. Отварање Српског културног центра у Скопљу МСП МК број реализованих културно-

уметничких програма

број 0 (2022.)                                   10                                   15                                   15                                   20 11.4

3.5.6. Спровођење програма Националне престонице културе МК ЈЛС број културно-уметничких 

програма одржаних у 

националној престоници културе

број (кумулатив) 0 (2022.)                                   50                                 110                                 160                                 220 III/26 8.9, 11.4

број посета културно уметничким 

програмима одржаних у 

националној престоници културе

број (кумулатив) 0 (2022.)                            40.000                            90.000                          140.000                          200.000 

3.5.7. Дигитализација културног наслеђа и савременог 

стваралаштва

МК установе културе број активних дигиталних  

водича, апликација и онлајн 

садржаји 

број (кумулатив) 153 (2022.)                                 191                                 229                                 269                                 305 III/10 5.б, 8.9, 11.4

ЗЗСК, 

Архиви

број јединствених уноса 

јединица културног наслеђа у 

информационе системе завода и 

архива

број 575.000 (2022.)                          250.000                          200.000                          150.000                          100.000 

ЗАПРОКУЛ броја посетилаца 20 музеја и 6 

археолошких локалитета 

број 1.225.406 (2022.)                       1.286.600                       1.350.900                       1.418.400                       1.489.300 

  установе културе број установа културе које имају 

могућност куповине онлајн 

карата

број 0 (2022.) 0 0                                     5                                   15        

Приоритетни циљ: 3.4. Побољшање међународне економске и културне сарадње

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 (МПРОСВЕТЕ), Ива Стаматовић, саветник министра (МУСТ)

 Дуња Ђенић, в.д. помоћника министра (МТО), Дарко Удовичић, помоћник министра (МС)

Приоритетни циљ: 

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

3.5. Унапређење инфраструктуре и садржаја у култури, туризму  и спорту

Данијела Ванушић, помоћник министра (МК)
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

3.5.8. Унапређење Централног информационог система у 

области угоститељства и туризма е-Туриста 

МТО   број туристичких агенција 

(организатора путовања и 

посредника) који користе модул 

за туристичке агенције на 

порталу еТуриста

број (кумулатив) 0 (2022.)                              1.000                              1.050                              1.100                              1.150     III/10 5.б, 9.ц, 8.9, 12.б

        број објеката за смештај који су 

регистровани на порталу е-

Туриста

број (кумулатив) 21.622 (2022.)                            24.000                            28.000                            32.000                            36.000        

3.5.9. Унапређење наутичког туризма - међународних 

туристичких крстарења (крузинг)

МТО АУЛ број пристајања број 1.416 (2022.)                              1.600                              1.800                              2.200                              3.000     8.9, 12.б

      АУЛ број туриста који су пристали број 134.946 (2022.)                          155.000                          180.000                          220.000                          300.000        

3.5.10

.

Унапређење инфраструктуре и садржаја омладинских 

простора

МТО ЈЛС број  омладинских центара број (кумулатив) 7 (2021.)                                   11                                   13                                   15                                   17 3.4

3.5.11

.

Опремање мултифункционалне дворане ”Кошутњак” ЗСМ МС набављена медицинска, 

канцеларијска и друга техничка 

опрема

да/не не (2022.)  не  да            

      МС опремељени тренинг центри број 0 (2022.) 0                                     6              

3.6.1. Ниска и стабилна инфлација у средњем року НБС   инфлација (промена у односу на 

исти месец претходне године)

% 15,1 (2022.) 8.2%±1.5 п.п. 4%±1.5 п.п. 3%±1.5 п.п. 3%±1.5 п.п.     III/17 17.13  

3.6.2. Капитална адекватност банкарског сектора изнад 

прописаног минимума од 8% у Републици Србији

НБС   показатељ адекватности 

капитала банкарског сектора 

(ПАК)

% 19,47 (2022.) знатно изнад 

регулаторног минимума

знатно изнад 

регулаторног минимума

знатно изнад 

регулаторног минимума

знатно изнад 

регулаторног минимума

      8.10  

4.1.1. Створени услови за унапређење људских права 

припадника група који су у ризику од дискриминације

МЉМПДД скор РС на ранг листи World 

Justicе Project фактор 4 основна 

људска права у потпоказатељу 

Једнак третман и одсуство 

дискриминације

скор 0,63 (2022.) 0,64 0,65 0,66 0,67 Акциони план за период од 2024 до 

2026. године за  спровођење 

Стратегије превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2022. 

до 2030.

Акциони план за период од 2024. до 

2026. за спровођење Стратегије за 

родну равноправност за период од 

2021 до 2030. године

Акциони план за период од 2024. до 

2026. за спровођење Стратегије за 

стварање подстицајног окружења за 

развој цивилног друштва У 

Републици Србији за период од 

2022 до 2030. године

Акциони план за период од 2025. до 

2027. за спровођење Стратегије за 

социјално укључивање Рома и 

Ромкиња у Републици Србији за 

период од 2022 до 2030. године

IV квартал 2023.

IV квартал 2023.

IV квартал 2023.

IV квартал 2024.

 I/23 10.2, 10.3, 10.4, 16.б, 

5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 

5.ц

 

  МЗ спроведена анализа положаја и 

права трансродних и интерсекс 

особа

да/не не (2022.) да       Нови закон или измена одређених 

секторских закона у којима је 

регулисан положај трансродних и 

интрсекс особа (у складу са  

анализом)

     

формирање савета у области 

људских права

број (кумулатив) 0 (2022.) 3 Одлука о образовању Савета за 

праћење спровођења Стратегије 

превенције и заштите од 

дискриминације за период од 2022. 

до 2030. године

Одлука о образовању Савета за 

родну равноправност Владе 

Републике Србије

Одлука о образовању Савета за 

сарадњу и развој цивилног друштва

4.1.2 Унапређена заштита људских права и механизми за 

њихово праћење

МЉМПДД број ратификованих протокола 

уз ратификоване конвенције 

Уједињених нација о основним 

људским правима

број (кумулатив) 9 (2022.) 11 Стратегија праћења и унапређења 

људских права у РС за период од 

2024. до 2030. године

Ратификација опционог протокола 

уз Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима

Ратификација опционог протокола 

уз Конвенцију о правима детета

IV квартал 2023.

IV квартал 2023.

IV квартал 2023.

израђен годишњи извештај 

Савета за праћење примене 

препорука механизама 

Уједињених нација за људска 

права

број (кумулатив) 0 (2022.) 1 2 3 4

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

проф. др Рејхан Куртовић, државни секретар (МЉМПДД), Стана Божовић, државна секретарка (МБПД)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Ивана Јоксимовић, помоћница министра (МЉМПДД), Дејан Стојановић, начелник Одељења (МИТ), Никола Радојловић (МЉМПДД), Стеван Танасијевић, шеф Одсека (МУП), Јелена Деретић, помоћница министра (МПРАВДЕ); Александра Бранковић, руководилац Групе (МДУЛС), Наташа Гудовић, секретар (МЗ); др Јелену 

Јанковић, в.д. помоћника министра (МЗ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

 Игор Савић, заменик генераног директора Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством (НБС)

Имплементациона група 4 (ИГ4) 4. ПРАВЕДНИЈЕ ДРУШТВО

Приоритетни циљ: 4.1. Заштита основних људских права и унапређена популациона политика

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

 Ана Ивковић, вицегувернер (НБС)

Приоритетни циљ: 3.6. Ниска и стабилна инфлација и стабилност финансијског система
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

4.1.3. Побољшани предуслови за слободу изражавања и 

плурализам медија

МИТ постигнут напредак у 

остваривању препорука за 

слободу изражавања датих у 

годишњем извештају Европске 

комисије 

да/не не (2022.) да да да да Акциони план за праћење 

спровођења Стратегије развоја 

система јавног информисања у 

Републици Србији за период 2020-

2025. година, у периоду 2023-2025.

Закон о изменама и допунама 

Закона о јавном информисању и 

медијима 

Закон о изменама и допунама 

Закона о електронским медијима

I квартал 2023.

I квартал 2023.

I квартал 2023.

 I/23 16.10

4.1.4. Изједначен положај жена предузетница са женама 

запосленим код послодавца 

МБПД предузетницама омогућено  

остваривање права на остале 

накнаде по основу рођења и 

неге детета  у трајању од две 

године за рођење трећег и 

сваког наредног детета

да/не не (2022.) да Закон о финансијској подршци 

породици са децом 

Закон о здравственом осигурању

Закон о доприносима за обавезно 

социјално осигурање

II квартал 2023. 

IV квартал 2023.

IV квартал 2023.

I/23 и III/19 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6

предузетнице могу да пренесу 

остале накнаде по основу неге 

детета на партнера који је 

предузетник

да/не не (2022.) да

МЗ омогућено право на пун износ 

накнаде зараде за предузетнице 

које одлуче да за време 

трудничког одсуства не одјаве 

обављање делатности 

да/не не (2022.) да

МФИН предузетницама по рођењу 

детета омогућено остваривање 

права на остале накнаде по 

основу рођења и неге детета и 

посебне неге детета у бруто 

износу (уз постојећи нето износ 

уплаћивати и порезе и 

доприносе)

да/не не (2022.) да

МФИН право на остале накнаде по 

основу рођења и неге детета  у 

висини минималне зараде до три 

месеца живота детета 

да/не не (2022.) да

4.1.5. Уведен институт педагошког асистента за подршку деци и 

ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

МПРОСВЕ

ТЕ

МДУЛС, МФИН број ангажованих педагошких 

асистената 

број (кумулатив) 0 (2022.) 10 20 30 40 Уредба о каталогу радних места у 

јавним службама и другим 

организацијама у јавном сектору

Уредба о коефицијенту за обрачун и 

исплату плата запослених у јавним 

службама

4.1, 4.2, 4.5, 4.а, 4.ц

4.1.6. Поједностављена процедура за пријем у држављанство 

РС

МУП унапређена процедура за пријем 

у држављанство

да/не не (2022) не да /

4.1.7. Пооштрене казне за кривична дела силовања и насиља у 

породици и унапређена безбедност новинара

МПРАВДЕ пооштрене казне за кривична 

дела силовања

да/не не (2022) да Кривични законик IV квартал 2023. 16.1, 16.2, 16.10, 5.2

пооштрене казне за кривична 

дела угрожавања безбедности 

новинара

да/не не (2022) да

4.1.8. Реализовани популациони програми подршке у 

јединицама локалне самоуправе   

МБПД додељена финансијска 

средстава за суфинансирање 

мера популационе политике у 

ЈЛС

мил. РСД 0 (2022.) 400 400 400 400 Уредба о утврђивању Програма 

распореда и коришћења средстава 

подршке спровођењу мера 

популационе политике у Републици 

Србији за 2023. 

IV квартал 2023. 3.7, 5.1, 5.4, 5.ц

4.1.9. Боља заштита деце и породице МБПД унапређен правни оквир да/не не (2022.) да Породични закон IV квартал 2023. 3.7, 5.1, 5.4, 5.ц

4.1.10

.

Промовисање добрих пракси усклађивања рада и 

родитељства 

МБПД МЉМПДД спроведена промоција добрих 

пракси рада и родитељства

да/не не (2022.) не да Стратегија подстицања рађања IV квартал 2024. 3.7, 5.1, 5.4, 5.ц

4.1.11

.

Створене основе за успостављање система признавања 

неплаћеног кућног рада

МЉМПДД израђена методологија за 

обрачун неплаћеног кућног рада

да/не не (2022.) не да

4.1.12

.

Створени услови за употребу родно осетљивог језика МЉМПДД израђене смернице за употребу 

родно осетљивог језика

да/не не (2022.) не да

4.2.1. Пуна примена Социјалне карте МРЗБСП   проценат корисника података из 

Социјалне карте који користе 

податке који се обрађују у 

Социјалној карти

% 70 (2022.) 80 90 100 100   III/19 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.а, 1.б

 

4.2.2. Повећано укључивање корисника НСП у мере АПЗ МРЗБСП НСЗ, МТО учешће незапослених корисника 

НСП у мерама АПЗ у односу на 

укупан број корисника НСП на 

евиденцији НСЗ

% 9,5 (2021) 23       Акциони план за период од 2024. до 

2026. године за спровођење 

Стратегије запошљавања у РС за 

период од 2021. до 2026. године

IV квартал 2023. III/19 8.5, 8.6  

4.2.3. Бољи услови за социјално предузетништво МРЗБСП МТО формирани социјални привредни 

субјекати

број 0 (2022) 10 20 20 20 Стратергија социјалне заштите

План развоја социјалног 

предузетништв

II квартал 2024.

II квартал 2023.

I/23 1.3, 10.2, 10.4

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Биљана Зекавица, помоћник министра (МРЗБСП)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Ивана Антонијевић, в.д. помоћника министра (МТО), Сања Гаврановић (МРЗБСП), Ивана Чикарић (МРЗБСП), Јелена Васић (МРЗБСП); 

Приоритетни циљ: 4.3. Ефикаснија борба против организованог криминала и корупције

Приоритетни циљ: 4.2. Успостављена праведна дистрибуција социјалне помоћи социјално угроженом становништву
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

4.3.1. Успостављен Национални криминалистичко-обавештајни 

систем (НКOС) за аутоматизовану електронску размену 

података између државних органа и институција преко 

јединствене платформе

МУП РЈТ, ТОК, МПРАВДЕ

МФИН-УЦ, УСПН, 

ПУ,

АСК, ИТЕ, КСНБЗТП

проценат државних органа који 

размењују податке преко НКОС 

платформе

% 0 (2022.) 20 40 60 100 Закон о НКОС у Републици Србији IV квартал 2023. I/24 16.4, 16.6  

4.3.2. Сузбијање организованих криминалних група и 

процесуирање чланова организованих криминалних група

МУП ТОК, РЈТ број процесуираних 

организованих криминалних 

група (ОКГ)

број 16 (2022.) 16 17 17 18   I/24 16.4, 16.6  

број откривених кривичних дела 

из области организованог 

криминала

број 64 (2022.) 64 68 68 72

4.3.3. Откривена кривична дела са елементима корупције МУП Тужилаштва, РЈТ, 

МПРАВДЕ

број откривених кривичних дела 

са елементима корупције

број 702 (2022.) 740 760 790 820 Стратегија за борбу против 

корупције са акционим планом

IV квартал 2023. I/24, I/23 16.5  

4.4.1. Регистар завештања примењен у дипломатско-

конзуларним представништвима (ДКП) 

МПРАВДЕ МСП сва ДКП користе Регистар 

завештања

да/не не (2022) не да /

4.4.2. Проширена примена Регистра датих и опозваних 

пуномоћја

МПРАВДЕ ИТЕ, МСП успостављена обавеза 

завођења свих пуномоћја у 

Регистар датих и опозваних 

пуномоћја

да/не не (2022) да Прописи које је потребно 

донети/изменити биће одређени 

након припреме Анализе 

проширења релевантних прописа за 

обавезу завођења свих пуномоћја у 

Регистар датих и опизваних 

пуномоћја

IV квартал 2024. I/23 9ц, 16.3, 16.6

сва ДКП користе Регистар датих 

и опозваних пуномоћја

да/не не (2022) не да

  ИТЕ омогућен приступ Регистру датих 

и опозваних пуномоћја путем 

портала Е-управе

да/не не (2022) да            

    изложен сервис из Регистра 

датих и опозваних пуномоћја на 

државној магистрали

да/не не (2022) не да        

4.4.3. Омогућена провера веродостојности уверења да се 

против лица не води кривични поступак путем QR кода 

МПРАВДЕ израђена јавна страница за увид 

у садржину уверења да се 

против лица не води кривични 

поступак путем QR кода

да/не не (2022) да 9ц, 16.3, 16.6

4.4.4. Омогућено електронско иницирање и електронска 

комуникација са странкама у поступку извршења и 

обезбеђења 

МПРАВДЕ унапређен системи еСуд и 

еИзвршење

да/не не (2022) да I/23 9ц, 16.3, 16.6

број привредних судова са 

Привредним апелационим судом 

који користе модул еИзвршење

број 0 (2022) 1 16 17

број јавних извршитеља који 

користе модул еИзвршење

број 0 (2022) 2 232 232

4.4.5. Имплементиран централизовани систем вођења предмета 

у судовима

МПРАВДЕ број судова који користе нови 

софтвер за вођење предмета 

број 0 (2022) 0 0 109 I/23 9ц, 16.3, 16.6

                     

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:  

Стеван Танасијевић, шеф одсека (МУП)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Јелена Деретић, помоћница министра (МПРАВДЕ),  Биљана Марић, помоћница директора (ИТЕ), Ана Ђилас (МПРАВДЕ)

Приоритетни циљ: 4.4. Даље подизање нивоа ефикасности правосудног система

Лице одговорно за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ: 

Јелена Деретић, помоћница министра (МПРАВДЕ)

Чланови тима за координацију, праћење и извештавање о 

спровођењу АПСПВ:

Ана Ђилас, шеф Одсека (МПРАВДЕ), Дејан Радуловић, руководилац Групе (МСП)
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Јединица мере
Почетна вредност 

(година)

Циљна вредност

(крај 2023. године)

Циљна вредност

(крај 2024. године)

Циљна вредност

(крај 2025. године)

Циљна вредност

(крај 2026. године)
Назив прописа/ДЈП Рок

ЕУ кластери / 

поглавља

Повезаност са 

циљевима 

одрживог развоја 

(ЦОР)

ЕРП

Прописи и ДЈП који ће се мењати или донети, а 

који су важни за постизање резултата
Увезаност са реформским процесима

Редн

и 

број

Резултати који доприносе остварeњу циља Носилац Партнери Назив показатеља

Показатељ резултата

АБС - Агенција за безбедност саобраћаја

АЗЖС - Агенција за заштиту животне средине

АзК - Агенција за квалификације

АЛСУ – Агенција за лиценцирање стечајних управника

АП – Акциони план

АПВ - Аутономна покрајина Војводина

АПЗ-Активна политика запошљавања

АПР – Агенција за привредне регистре

АПСПВ – Акциони план за спровођење програма Владе

АСК – Агенција за спречавање корупције

АУЛ-Агенција за управљање лукама

БДВ – бруто додата вредност

БИА - Безбедносно-информативна агенција

ВИ-вештачка интелигенција

ДЈП – документа јавних политика

ЕДС-Електродистрибуција Србије

ЕМС - Електромрежа Србије

ЕПС – Електропривреда Србије

ЗЗП-Завод за заштиту природе

ЗЗСК – Завод за заштиту споменика културе

ЗИС-Завод за интелектуалну својину

ЗАПРОКУЛ - Завод за проучавање културног развитка

ЗСМ - Завод за спорт и медицину спорта РС

ЗУОВ – Завод за унапређивање образовања и васпитања

ИВИ - Институт за вештачку интелигенцију

ИГ – Имплементациона група

ИКТ – Информационо-комуникационе технологије

ИПА – Инструмент за претприступну помоћ

ЈИСП – Јединствени информациони систем просвете

ЈЛС – Јединица локалне самоуправе

ЈОБ – Јединствени образовни број

КПВ – Кабинет председнице Владе

п.п. – процентни поен

05 Број: 021-1432/2023

ОЕК – Оператори електронских комуникација

ОИЕ-Обновљиви извори енергије

ОТС - оператори транспортног система

ПГ-пољопривредна газдинства

КСНБЗТП - Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података

КЦ-клинички центар

КХоВ - Комисија за хартије од вредности

КДОНОКС - Канцеларија за дуално образовање и национални оквир квалификација

ИПАРД – Инструмент за претприступну помоћ за развој пољопривреде

ИТЕ – Канцеларија за информационе технологије и електронску управу

Овај акциони план за спровођење Програма Владе објавити на интернет страници Владе и интернет страници Републичког секретаријата за јавне политикe.

ВЛАДА

АЛИМС - Агенција за лекове и медицинска средства Србије

ЈПОА – Јавно признати организатори активности образовања

Скраћенице:

МСП – Министарство спољних послова

МСПП – мала и средња предузећа и предузетништво

МТО – Министарство туризма и омладине

МУП – Министарство унутрашњих послова

МУСТ - Министарство унутрашње и спољне трговине

МФИН – Министарство финансија

НАЈУ - Национална академија за јавну управу

НАЛЕД – Национална алијанса за локални економски развој

НАТ - Национално тело за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању

НИО - научно-истраживачка организација

НБС – Народна банка Србије

НИТРА - Министарство науке, технолошког развоја и иновација

НОКС – Национални оквир квалификација Србије

НПВИ – Национална платформа за вештачку интелигенцију

НСЗ - Национална служба за запошљавање

МБПД – Министарство за бригу о породици и демографију

МГСИ – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МДУЛС – Министарство државне управе и локалне самоуправе

МЕИ - Министарство за европске интеграције

МЗ – Министарство здравља

МЗЖС – Министарство за заштиту животне средине

МИТ – Министарство информисања и телекомуникација

МК – Министарство културе

МЈУ - Министарство за јавна улагања

МЉМПДД – Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

МО – Министарство одбране

МПРАВДЕ – Министарство правде

МПРИВ – Министарство привреде

МПРОСВЕТЕ - Министарство просвете

МПШВ – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

МРЕ – Министарство рударства и енергетике

ПСРС-Субјекти који су у власништву Републике Србије

ПУ-Пореска управа Републике Србије

ПЗЗП-Покрајински завод за заштиту природе

ПКС - Привредна комора Србије

НСП-Новчана социјална помоћ

УШ-Управа за шуме

ФИД – Фонд за иновациону делатност

ФН – Фонд за науку

ФРРС – Фонд за развој Републике Србије

ФСОВО-Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Председник 

Ана Брнабић

У Београду, 23. фебруара 2023. године

РАП-Регистар административних поступака

РАС – Развојна агенција Србије

РГЗ – Републички геодетски завод

РДВ – Републичка дирекција за воде

РЗЗСК-Републички завод за заштиту споменика културе

РЗС - Републички завод за статистику

РЈТ – Републички јавни тужилац

РСЈП – Републички секретаријат за јавне политике

РФЗО-Републички фонд за здравствено осигурање

ТАС-Транспортна агенција Србије

ТОК - Тужилаштво за организовани криминал

УАП – Управа за аграрна плаћања

УД-Управа за дуван

УНЕСКО-Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу

ХМЗ - Хидрометеоролошки завод 

Ц4ИР - Центар за 4. индустријску револуцију

ЦРС-Централни регистар становништва

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Управа ЕЕ - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности

МС - Министарство спорта

ОДУ - Органи државне управе

УПЗ – Управа за пољопривредно земљиште

УСПН – Управа за спречавање прања новца 

УЦ – Управа царина
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