
Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери

1.1.1. Раст БДВ пољопривреде
20. Унапређење конкурентности 

пољопривреде

КЛАСТЕР V - Ресурси, пољопривреда и кохезија; 

Поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој
 2.3, 2.4, 6.5, 8.1, 8.2, 13.2, 13.3, 15.1, 15.3

2.3 До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих произвођача хране, а посебно жена, аутохтоних народа, породичних 

пољопривредних произвођача, сточара и рибара, кроз безбедан и једнак приступ земљишту, другим производним ресурсима и подацима, сазнањима, 

финансијским услугама, тржиштима и могућностима за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван пољопривреде, 2.4 До 2030. 

обезбедити одрживе системе за производњу хране и применити отпорне пољопривредне праксе за повећање продуктивности и производње, које помажу у 

одржавању екосистема, које јачају капацитет за прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, сушама, поплавама и осталим 

катастрофама, и које прогресивно побољшавају квалитет земљишта и тла, 6.5 До 2030. спровести интегрисано управљање водним ресурсима на свим 

нивоима, укључујући кроз прекограничну сарадњу, ако је то потребно, 8.1 Одржати економски раст по глави становника у складу са националним 

околностима, а у најмање развијеним земљама одржати раст бруто домаћег производа на нивоу од најмање 7% годишње, 13.2 Интегрисати мере везане за 

климатске промене у националне политике, стратегије и планирање, 15.1 До 2020. осигурати очување, обнову и одрживо коришћење копнених и унутрашњих 

слатководних екосистема и њиховог окружења, посебно шума, мочварног земљишта, планина и исушеног земљишта, у складу са обавезама према 

међународним споразумима, 15.3 До 2020. борити се против дезертификације, обнављати деградирано земљиште и тло, укључујући земљиште под утицајем 

дезертификације, суша и поплава, и тежити да се у свету неутрализује деградација земљишта.

1.1.2. Електрификација поља
КЛАСТЕР V - Ресурси, пољопривреда и кохезија; 

Поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој
7.1, 2.а

7.1 До 2030. обезбедити универзални приступ јефтиним, поузданим и модерним енергетским услугама, 2.а Повећати инвестирање, укључујући кроз 

побољшану међународну сарадњу, у руралну инфраструктуру, пољопривредна истраживања и саветодавне услуге, развој технологије и банака биљног и 

сточног генетског материјала како би се унапредили пољопривредни производни капацитети у земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама

1.1.3. Унапређење органске производње
20. Унапређење конкурентности 

пољопривреде

КЛАСТЕР V - Ресурси, пољопривреда и кохезија; 

Поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој
2.3, 2.4, 6.5, 12.5, 12.а, 13.б, 17.14

2.3 До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих произвођача хране, а посебно жена, аутохтоних народа, породичних 

пољопривредних произвођача, сточара и рибара, кроз безбедан и једнак приступ земљишту, другим производним ресурсима и подацима, сазнањима, 

финансијским услугама, тржиштима и могућностима за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван пољопривреде, 2.4 До 2030. 

обезбедити одрживе системе за производњу хране и применити отпорне пољопривредне праксе за повећање продуктивности и производње, које помажу у 

одржавању екосистема, које јачају капацитет за прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, сушама, поплавама и осталим 

катастрофама, и које прогресивно побољшавају квалитет земљишта и тла, 6.5 До 2030. спровести интегрисано управљање водним ресурсима на свим 

нивоима, укључујући кроз прекограничну сарадњу, ако је то потребно, 12.5 До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, 

рециклирање и поновно коришћење, 12.а Подржати земље у развоју да јачају своје научне и технолошке капацитете како би се кретале у правцу одрживијих 

облика потрошње и производње, 13.б Промовисати механизме за подизање капацитета за делотворно планирање и управљање у вези са климатским 

променама у најмање развијеним земљама, и малим острвским државама у развоју, што подразумева и фокусирање на жене и младе, односно на локалне и 

маргинализоване заједнице, 11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

1.1.4. Апсорпција средстава из ИПАРД II програма
20. Унапређење конкурентности 

пољопривреде

КЛАСТЕР V - Ресурси, пољопривреда и кохезија; 

Поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој
2.3, 2.4, 2.а, 6.5, 12.5, 12.б, 15.4

2.3 До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих произвођача хране, а посебно жена, аутохтоних народа, породичних 

пољопривредних произвођача, сточара и рибара, кроз безбедан и једнак приступ земљишту, другим производним ресурсима и подацима, сазнањима, 

финансијским услугама, тржиштима и могућностима за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван пољопривреде, 2.4 До 2030. 

обезбедити одрживе системе за производњу хране и применити отпорне пољопривредне праксе за повећање продуктивности и производње, које помажу у 

одржавању екосистема, које јачају капацитет за прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, сушама, поплавама и осталим 

катастрофама, и које прогресивно побољшавају квалитет земљишта и тла, 6.5 До 2030. спровести интегрисано управљање водним ресурсима на свим 

нивоима, укључујући кроз прекограничну сарадњу, ако је то потребно, 12.5 До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, 

рециклирање и поновно коришћење, 12.б Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог развоја на одрживи туризам који ствара радна места 

и промовише локалну културу и производе, 15.4 До 2030. осигурати очување планинских екосистема, укључујући њихов биодиверзитет, како би се њихови 

капацитети унапредили тако да пружају корист која има суштински значај за одрживи развој

1.1.5. Апсорпција средстава из ИПАРД III програма
20. Унапређење конкурентности 

пољопривреде

КЛАСТЕР V - Ресурси, пољопривреда и кохезија; 

Поглавље 11 - пољопривреда и рурални развој
2.3, 2.4, 2.а, 6.5, 12.5, 12.б, 15.4

2.3 До 2030. удвостручити пољопривредну продуктивност и приходе малих произвођача хране, а посебно жена, аутохтоних народа, породичних 

пољопривредних произвођача, сточара и рибара, кроз безбедан и једнак приступ земљишту, другим производним ресурсима и подацима, сазнањима, 

финансијским услугама, тржиштима и могућностима за остваривање додатне вредности, односно за запошљавање ван пољопривреде, 2.4 До 2030. 

обезбедити одрживе системе за производњу хране и применити отпорне пољопривредне праксе за повећање продуктивности и производње, које помажу у 

одржавању екосистема, које јачају капацитет за прилагођавање климатским променама, екстремним временским условима, сушама, поплавама и осталим 

катастрофама, и које прогресивно побољшавају квалитет земљишта и тла, 6.5 До 2030. спровести интегрисано управљање водним ресурсима на свим 

нивоима, укључујући кроз прекограничну сарадњу, ако је то потребно, 12.5 До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, 

рециклирање и поновно коришћење, 12.б Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог развоја на одрживи туризам који ствара радна места 

и промовише локалну културу и производе, 15.4 До 2030. осигурати очување планинских екосистема, укључујући њихов биодиверзитет, како би се њихови 

капацитети унапредили тако да пружају корист која има суштински значај за одрживи развој

1.1.6.
Дигитализација поступка уписа у регистар пољопривредних 

газдинстава и захтева за подстицаје УАП (еАграр) 

20. Унапређење конкурентности 

пољопривреде
 16.10, 5.б , 9.ц

16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним законодавством и међународним споразумима, 5.б 

Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц 

Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у 

најмање развијеним земљама до 2020 године

1.1.7. Унапређено стање шума
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 27 - животна средина
 6.б, 15.1, 15.2, 15.3, 15.а, 15.б

6.б Подржати и појачати учешће локалних заједница у унапређивању управљања водоснабдевањем и санитацијом, 15.1 До 2020. осигурати очување, обнову 

и одрживо коришћење копнених и унутрашњих слатководних екосистема и њиховог окружења, посебно шума, мочварног земљишта, планина и исушеног 

земљишта, у складу са обавезама према међународним споразумима, 15.2 До 2020. промовисати имплементацију одрживог управљања свим врстама шума, 

зауставити крчење шума, обновити уништене шуме и повећати пошумљавање на глобалном нивоу, 15.3 До 2020. борити се против дезертификације, 

обнављати деградирано земљиште и тло, укључујући земљиште под утицајем дезертификације, суша и поплава, и тежити да се у свету неутрализује 

деградација земљишта, 15.а Мобилисати и значајно повећати финансијска средства из свих извора ради очувања и одрживог коришћења биодиверзитета и 

екосистема, 15.б Мобилисати значајна средства из свих извора и на свим нивоима како би се финансирало одрживо управљање шумама и пружили 

одговарајући подстицаји земљама у развоју за унапређење таквог управљања, укључујући очување и пошумљавање

1.2.1 Повећање капацитета за производњу електричне енергије
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 15 - енергетика
 7.1, 7.2, 7.а, 7.б, 9.1

7.1 До 2030. обезбедити универзални приступ јефтиним, поузданим и модерним енергетским услугама, 7.2 До 2030. значајно повећати удео обновљиве 

енергије у глобалном енергетском миксу, 7.а До 2030. унапредити међународну сарадњу како би се олакшао приступ истраживању и технологији чисте 

енергије, укључујући обновљиву енергију, енергетску ефикасност и напредну и чистију технологију фосилних горива, и промовисати инвестирање у енергетску 

инфраструктуру и технологију чисте енергије, 7.б До 2030. проширити инфраструктуру и унапредити технологију за снабдевање модерном и одрживом 

енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, државама у развоју које немају 

излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 9.1 Развити квалитетну, поуздану, одрживу и отпорну инфраструктуру, укључујући регионалну и 

прекограничну инфраструктуру, како би се подржали економски развој и људско благостање, са фокусом на јефтином и једнаком приступу за све

1.2.2.
Повећање ефикасности у производњи, преносу и дистрибуцији 

електричне енергије

КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 15 - енергетика
7.3

7.3 До 2030. удвостручити глобалну стопу побољшања енергетске ефикасности

1.2.3. Диверсификација извора и праваца снабдевања гасом
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 15 - енергетика
 7.1, 7.б

7.1 До 2030. обезбедити универзални приступ јефтиним, поузданим и модерним енергетским услугама, 7.б До 2030. проширити инфраструктуру и унапредити 

технологију за снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама и малим острвским 

државама у развоју, државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке

1.2.4. Повећање стратешких капацитета за складиштење енергената  7.1, 7.б

7.1 До 2030. обезбедити универзални приступ јефтиним, поузданим и модерним енергетским услугама, 7.б До 2030. проширити инфраструктуру и унапредити 

технологију за снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама и малим острвским 

државама у развоју, државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке

Прилог АПСПВ 2023-2026
Циљеви одрживог развоја 2020-2030

Имплементациона група 1 (ИГ1)

Приоритетни циљ:

Приоритетни циљ:  

1. ОДРЖИВОСТ

1.1. Продуктивна пољопривреда и стабилно снабдевање храном

1.2. Стабилно снабдевање тржишта енергијом и енергентима



Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери Циљеви одрживог развоја 2020-2030

1.2.5. Остварен раст произведене енергије из обновљивих извора
9. Интегрција обновљивих извора електричне 

енергије кроз пројекат ,,БЕОГРИД" 025
7.2, 7.а, 7.б, 13.2

7.2 До 2030. значајно повећати удео обновљиве енергије у глобалном енергетском миксу, 7.а До 2030. унапредити међународну сарадњу како би се олакшао 

приступ истраживању и технологији чисте енергије, укључујући обновљиву енергију, енергетску ефикасност и напредну и чистију технологију фосилних горива, 

и промовисати инвестирање у енергетску инфраструктуру и технологију чисте енергије, 7.б До 2030. проширити инфраструктуру и унапредити технологију за 

снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, 

државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 13.2 Интегрисати мере везане за климатске промене у националне 

политике, стратегије и планирање

1.2.6.

Дигитализација услуга/административних поступака од значаја за 

унапређење пословног окружења за инвестиције у обновљиве изворе 

енергије

5.б, 9.ц, 16.10

5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц 

Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у 

најмање развијеним земљама до 2020 године

1.2.7.
Рационализација потрошње енергије - Унапређен Систем енергетског 

менаџмета 

21. Унапређење стратешког оквира 

инфраструктуре квалитета и интеграције у 

јединствено тржиште ЕУ

7.3

7.3 До 2030. удвостручити глобалну стопу побољшања енергетске ефикасности

1.3.1. Унапређење управљања комуналним отпадом
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 27 - животна средина
 11.6, 12.5, 12.8

11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање 

отпадом на општинском и другим нивоима, 12.5 До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, рециклирање и поновно 

коришћење, 12.8 До 2030. осигурати да људи свуда имају релевантне информације и свест о одрживом развоју и стилом живота у хармонији са природом

1.3.2. Изграђени регионални центри за управљање отпадом
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 27 - животна средина
  11.6, 12.5, 12.8

11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање 

отпадом на општинском и другим нивоима, 12.5 До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, рециклирање и поновно 

коришћење, 12.8 До 2030. осигурати да људи свуда имају релевантне информације и свест о одрживом развоју и стилом живота у хармонији са природом

1.3.3. Унапређена циркуларна економија

12. Примена циркуларне економије у 

стварању повољног окружења за зелену 

транзицију

 11.6, 12.5, 12.8

11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање 

отпадом на општинском и другим нивоима, 12.5 До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, рециклирање и поновно 

коришћење, 12.8 До 2030. осигурати да људи свуда имају релевантне информације и свест о одрживом развоју и стилом живота у хармонији са природом

1.3.4. Повећана природна и биолошка разноликост
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 27 - животна средина
15.9, 15.а

15.9 До 2020. интегрисати вредности екосистема и биодиверзитета у национално и локално планирање, развојне процесе, стратегије за смањење сиромаштва 

и извештаје, 15.а Мобилисати и значајно повећати финансијска средства из свих извора ради очувања и одрживог коришћења биодиверзитета и екосистема

1.3.5. Дигитализација услуга у области заштите животне средине  5.б, 9.ц, 16.10

5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц 

Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у 

најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним 

законодавством и међународним споразумима

 1.4.1. Осавремењени и рехабилитовани системи грејања

8. Унапређење услова за повећање енергетске 

ефикасности кроз стварање услова за примену 

енергетског означавања и екодизајна, као и 

кроз подстицаје за унапређење енергетске 

ефикасности

 3.9, 7.б, 9.4, 11.6

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 7.б До 2030. 

проширити инфраструктуру и унапредити технологију за снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање 

развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 11.6 

До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање отпадом 

на општинском и другим нивоима

 1.4.2.
Спровођење Пројекта одсумпоравања димних гасова у ТЕ Никола 

Тесла 
  3.9, 7.б, 9.4, 11.6

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 7.б До 2030. 

проширити инфраструктуру и унапредити технологију за снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање 

развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 11.6 

До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање отпадом 

на општинском и другим нивоима

1.4.3. Унапређење инфраструктуре за праћење квалитета ваздуха
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 27 - животна средина
  3.9, 7.б, 11.6, 15.2, 16.6 

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 7.б До 2030. 

проширити инфраструктуру и унапредити технологију за снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање 

развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 11.6 

До 2030. смањити негативан утицај градова на животну средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање отпадом 

на општинском и другим нивоима

1.4.4.
Регистрована возила послата на дерегистрацију/у рециклажне центре 

кроз шему подстицаја
   3.9, 7.б, 11.6, 12.5 

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 7.б До 2030. 

проширити инфраструктуру и унапредити технологију за снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање 

развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 12.5 

До 2030. значајно смањити производњу отпада кроз превенцију, редукцију, рециклирање и поновно коришћење

1.4.5. Повећана употреба алтернативних горива    3.9, 7.2, 7.б, 11.6

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 7.2 До 2030. 

значајно повећати удео обновљиве енергије у глобалном енергетском миксу, 7.б До 2030. проширити инфраструктуру и унапредити технологију за 

снабдевање модерном и одрживом енергијом за све у земљама у развоју, а посебно у најмање развијеним земљама и малим острвским државама у развоју, 

државама у развоју које немају излаз на море, у складу са њиховим програмима подршке, 11.6 До 2030. смањити негативан утицај градова на животну 

средину мерен по глави становника, са посебном пажњом на квалитет ваздуха и управљање отпадом на општинском и другим нивоима

1.5.1.

Унапређен мониторинг квалитета површинских и подземних вода 3.9, 5.б, 6.3, 9.ц, 16.10

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 5.б 

Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 6.3 До 

2030. унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати одлагање и на најмању могућу мери свести испуштање опасних хемикалија и материјала, 

преполовити удео непречишћених отпадних вода и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном нивоу

1.5.2.

Изграђена инфраструктура за управљање и пречишћавање отпадних 

вода

КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 27 - животна средина
3.9, 6.3

3.9 До 2030. значајно смањити број смртних случајева и обољења од опасних хемикалија и загађења и контаминације ваздуха, воде и земљишта, 6.3 До 2030. 

унапредити квалитет воде смањењем загађења, елиминисати одлагање и на најмању могућу мери свести испуштање опасних хемикалија и материјала, 

преполовити удео непречишћених отпадних вода и значајно повећати рециклирање и безбедну поновну употребу на глобалном нивоу

2.1.1. Интеграција ЈИСП са Националним акредитационим телом 4.а, 4.5, 4.7, 5.б, 9.ц

4.а Изградити и побољшати образовне установе које су прилагођене деци, особама са инвалидитетом и припадницима различитог пола, као и обезбедити 

безбедно, ненасилно, инклузивно и делотворно окружење за учење за све, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак 

приступ свим нивоима образовања и стручном оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у 

рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да сви ученици стекну знања и вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем 

едукације о одрживом развоју и одрживим стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, 

припадности глобалној заједници и поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју, 5.б Повећати употребу иновативних 

технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц Значајно повећати приступ 

информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у најмање развијеним 

земљама до 2020 године

Имплементациона група 2 (ИГ2)

1.5. Смањење испуштања непречишћених отпадних вода у водотоковима

Приоритетни циљ:

Приоритетни циљ: 1.4. Бољи квалитет ваздуха

Приоритетни циљ:

Приоритетни циљ:

2. ИНОВАЦИЈЕ И ДИГИТАЛНО ДОБА

1.3. Заштита природе и одрживо управљање отпадом

2.1. Унапређење образовног система



Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери Циљеви одрживог развоја 2020-2030

2.1.2. Реформисан систем државне матуре 4.а, 4.5, 4.7, 5.б, 9.ц

4.а Изградити и побољшати образовне установе које су прилагођене деци, особама са инвалидитетом и припадницима различитог пола, као и обезбедити 

безбедно, ненасилно, инклузивно и делотворно окружење за учење за све, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак 

приступ свим нивоима образовања и стручном оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у 

рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да сви ученици стекну знања и вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем 

едукације о одрживом развоју и одрживим стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, 

припадности глобалној заједници и поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју, 5.б Повећати употребу иновативних 

технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц Значајно повећати приступ 

информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у најмање развијеним 

земљама до 2020 године

2.1.3.
Подршка ученицима са изузетним способностима у систему основног 

образовања и васпитања
4.1, 4.5, 4.7, 5.1

4.1 До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци заврше бесплатно, равноправно и квалитетно основно и средње образовање које води ка релевантним и 

ефикасним исходима учења, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак приступ свим нивоима образовања и стручном 

оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да 

сви ученици стекну знања и вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем едукације о одрживом развоју и одрживим 

стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и 

поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју, 5.1 Окончати свуда и све облике дискриминације жена и девојчица

2.1.4.
Унапређивање квалитета, праведности и доступности предшколског 

васпитања и образовања
4.2, 4.5

4.2 До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ квалитетном развоју у раном детињству, бризи и предшколском образовању како би били 

спремни за основно образовање, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак приступ свим нивоима образовања и 

стручном оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у рањивим ситуацијама

2.1.5.
Унапређена безбедност деце, младих и просветних радника у 

установама образовања и васпитања (платформа „Чувам те“)

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 26 - образовање и култура
4.5, 4.7, 5.1, 5.2

4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак приступ свим нивоима образовања и стручном оспособљавању за рањиве 

групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да сви ученици стекну знања и 

вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем едукације о одрживом развоју и одрживим стиловима живота, људским 

правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и поштовања културне разноликости и 

доприноса културе одрживом развоју, 5.1 Окончати свуда и све облике дискриминације жена и девојчица, 5.2 Елиминисати све облике насиља над свим 

женама и девојчицама у јавној и приватној сфери, укључујући трговину људима, сексуалне и друге облике експлоатације

2.1.6. Унапређена безбедност деце у саобраћају 
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност; 

Поглавље 14 - транспортна политика
3.6

3.6 До 2020. преполовити број смртних случајева и повреда у друмском саобраћају на глобалном нивоу, 11.2 До 2030. обезбедити приступ сигурним, 

приуштивим , доступним и одрживим транспортним системима за све, побољшати безбедност на путевима, пре свега проширењем јавног превоза, с 

посебном пажњом на потребе оних у стањима рањивости, жена, деце, особа са инвалидитетом и старијих лица

2.1.7. Подршка развоју компетенција за целоживотно учење 4.4, 4.5, 4.7

4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне послове и 

предузетништво, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак приступ свим нивоима образовања и стручном 

оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да 

сви ученици стекну знања и вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем едукације о одрживом развоју и одрживим 

стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и 

поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју

2.1.8. Унапређен систем дуалног образовања
3. Kвалификације оријентисане према 

потребама тржишта рада

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 26 - образовање и култура
4.4, 4.5, 4.7, 8.6, 8.б

4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне послове и 

предузетништво, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак приступ свим нивоима образовања и стручном 

оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да 

сви ученици стекну знања и вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем едукације о одрживом развоју и одрживим 

стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и 

поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју, 8.6 До 2020. битно смањити удео младих који нису запослени нити у процесу 

образовања или обуке, 8.б До 2020. развити и операционализовати глобалну стратегију за запошљавање младих и применити „Глобални пакт за 

запошљавање“ Међународне организације рада

2.1.9. Усклађивање система квалификација са потребама тржишта рада
3. Kвалификације оријентисане према 

потребама тржишта рада

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 26 - образовање и култура
4.4, 4.5, 4.7, 8.6, 8.б

4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне послове и 

предузетништво, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак приступ свим нивоима образовања и стручном 

оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у рањивим ситуацијама, 4.7 До 2030. обезбедити да 

сви ученици стекну знања и вештине потребне за промовисање одрживог развоја, између осталог и путем едукације о одрживом развоју и одрживим 

стиловима живота, људским правима, родној равноправности, као и о промовисању културе мира и ненасиља, припадности глобалној заједници и 

поштовања културне разноликости и доприноса културе одрживом развоју, 8.6 До 2020. битно смањити удео младих који нису запослени нити у процесу 

образовања или обуке, 8.б До 2020. развити и операционализовати глобалну стратегију за запошљавање младих и применити „Глобални пакт за 

запошљавање“ Међународне организације рада

2.1.10.
Закључивање споразума о признавању професионалних 

квалификација у региону Западног Балкана
4.ц

4.ц До 2030. значајно повећати број квалификованих учитеља, између осталог и кроз међународну сарадњу за обуку учитеља у земљама у развоју, посебно у 

најмање развијеним земљама и малим острвским државама у развоју

2.2.1. Пуна примена еПисарнице 9.ц, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.2. Успостављена е-Архива 9.ц, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.3. Коришћење ЦРС
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.ц, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.4.
Проширење капацитета Државног центра за чување података у 

Крагујевцу 

14. Успостављање инфраструктуре и окружења 

за креирање и примену иновативних ит 

решења

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.б, 9.ц, 16.6

9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући осигурање погодног окружења у погледу политика за, 

између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и 

уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, 

одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.5. Успостављен Метарегистар
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.ц, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.6. Унапређење портала еУправа 
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.ц, 16.6, 16.10

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 16.10 

Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним законодавством и међународним споразумима

2.2.7. Проширење функционалности РАП

5. Унапређење квалитета пружања јавних 

услуга кроз оптимизацију и дигитализацију 

административних поступака – е-папир

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.ц, 16.6, 16.10

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 16.10 

Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним законодавством и међународним споразумима

2.2.8. Проширење функционалности портала еКонсултације 16.6, 16.7, 16.10

16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 16.7 Осигурати одговорно, инклузивно, партиципативно и 

репрезентативно доношење одлука на свим нивоима, 16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним 

законодавством и међународним споразумима

2.2.9.
Обједињен поступак издавања привременог боравка и радне дозволе 

странцима - е-Странац

КЛАСТЕР I - Основе; Поглавље 24 - правда, слобода и 

безбедност
8.8, 9.ц, 10.7, 16.6

8.8 Заштитити радна права и промовисати безбедно и сигурно радно окружење за све раднике, укључујући раднике мигранте, а посебно жене мигранте, и оне 

који раде опасне послове, 9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и 

приуштив приступ интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим 

нивоима

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



Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери Циљеви одрживог развоја 2020-2030

2.2.10. Успостављање система е-Акцизе 9.ц, 16.6, 17.1

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 17.1 Појачати 

мобилизацију домаћих ресурса, између осталог и преко међународне подршке за земље у развоју, како би се унапредили домаћи капацитети за прикупљање 

пореза и осталих прихода

2.2.11. Успостављање система е-Отпремнице 9.ц, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.12. Унапређење капацитета запослених у јавној управи 16.6 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

2.2.13. Развијене електронске услуге на порталу еКонзулат 
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.ц, 16.6, 16.10

2.3.1. Проширење обухвата организованог скрининга
КЛАСТЕР II - Унутрашње тржиште; Поглавље 28 - 

заштита потрошача и заштита здравља
3.4

3.4 До 2030. смањити за једну трећину превремени морталитет од непреносивих болести кроз превенцију и лечење и промовисати ментално здравље и 

благостање

2.3.2. Ревизија листе чекања
КЛАСТЕР II - Унутрашње тржиште; Поглавље 28 - 

заштита потрошача и заштита здравља
3.8

3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних основних здравствених услуга 

и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све

2.3.3. Скраћивање рока за одобравање клиничких студија 3.б, 3.д

3.б Подржати истраживања и развој вакцина и лекова за преносиве и непреносиве болести које примарно погађају земље у развоју, обезбедити доступност 

јефтиних основних лекова и вакцина у складу са „Декларацијом из Дохе о Споразуму о трговинским аспектима права интелектуалне својине (TRIPS) и јавном 

здрављу“, којом се потврђује право земаља у развоју да у потпуности користе одредбе „Споразума о трговинским аспектима права интелектуалне својине“ 

које се односе на флексибилност у погледу заштите јавног здравља и, посебно, обезбеђују доступност лекова за све, 3.д Јачати капацитете свих земаља, 

посебно земаља у развоју, за рано упозоравање, смањење ризика и управљање националним и глобалним здравственим ризицима

2.3.4. Пилот пројекат ДНК скрининг /

2.3.5.
Успостављање националног информационог система у здравству са е-

сервисима и њихово повезивање са дата центром у КГ

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
3.8, 9.ц, 16.6, 16.10

3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних основних здравствених услуга 

и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све, 9.ц Значајно повећати приступ информационим и 

комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у најмање развијеним земљама до 2020 

године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту 

основних слобода, у складу са националним законодавством и међународним споразумима

2.3.6. Доступност е-сервиса у цивилном здравству војним осигураницима 3.8, 9.ц, 16.6, 16.10

3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних основних здравствених услуга 

и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све, 9.ц Значајно повећати приступ информационим и 

комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у најмање развијеним земљама до 2020 

године, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту 

основних слобода, у складу са националним законодавством и међународним споразумима

2.3.7.
Унапређење инфраструктуре у здравству (реконструкција и изградња 

3 КЦ; Тиршова 2)
3.8, 3.ц

3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних основних здравствених услуга 

и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све, 3.ц Значајно повећати финансирање у области здравства, 

као и регрутовање, развијање, обучавање и задржавање здравствених радника у земљама у развоју, посебно у најмање развијеним земљама и малим 

острвским државама у развоју

2.3.8. Успостављање здравствених станица у руралним подручјима 3.8, 3.ц, 11.а

3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних основних здравствених услуга 

и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све, 3.ц Значајно повећати финансирање у области здравства, 

као и регрутовање, развијање, обучавање и задржавање здравствених радника у земљама у развоју, посебно у најмање развијеним земљама и малим 

острвским државама у развоју, 11.а Подржати позитивне економске, социјалне и еколошке везе између урбаних, периферних и руралних области 

оснаживањем националног и регионалног развојног планирања

2.3.9. Претварање Ковид болница у палијативне центре 3.8
3.8 Постићи универзални обухват здравственом заштитом, укључујући заштиту од финансијског ризика, доступност квалитетних основних здравствених услуга 

и доступност безбедних, делотворних, квалитетних и јефтиних основних лекова и вакцина за све

2.4.1. Одрживо финансирање научноистраживачке делатности
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 25 - наука и истраживање
 9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

2.4.2. Одрживост научне популације 2. Реформа Фонда за младе таленте 9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

2.4.3. Унапређење обима и квалитета научне продукције 9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

2.4.4.
Унапређење инфраструктуре у науци, технолошком развоју и 

иновацијама

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 25 - наука и истраживање
9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

2.4.5.
Сарадња науке са привредом и државом и подстицање иновативне 

делатности
16. Развој стартап екосистема 9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

2.4.6. Унапређен развој и примена нових биотехнологија 
17. Стварање услова за развој бионаука и 

биоекономије кроз изградњу БИО4 кампуса

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 25 - наука и истраживање
9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

Приоритетни циљ: 2.3. Јачање здравственог система

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



Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери Циљеви одрживог развоја 2020-2030

2.4.7. Системска подршка развоја вештачке интелигенције
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
9.5, 9.б, 17.8

9.5. Унапредити научна истраживања, побољшати технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, што 

подразумева да се до 2030. подстичу иновације и значајно повећа број запослених у области истраживања и развоја на милион људи, као и да се повећа 

јавна и приватна потрошња за истраживање и развој, 9.б Подржати развој домаће технологије, истраживања и иновација у земљама у развоју, укључујући 

осигурање погодног окружења у погледу политика за, између осталог, индустријску диверсификацију и додатну вредност роба, 17.8 До 2017. у потпуности 

операционализовати технолошке банке и механизам за изградњу капацитета у најмање развијеним земљама у области науке, технологије и иновација, те 

унапредити коришћење иновативних технологија, а посебно информационе и комуникационе технологије

3.1.1.
Стварање услова за праведнију расподелу подстицајних средстава 

према степену развијености јединица локалне самоуправе (ЈЛС)
10.1, 10.2, 10.3, 10.4

10.1 До 2030. прогресивно постићи и одржати раст прихода доњих 40% становништва по стопи вишој од националног просека, 10.2 До 2030. оснажити и 

промовисати социјалну, економску и политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, етничку припадност, порекло, религију или 

економски и неки други статус, 10.3 Осигурати једнаке могућности и смањити неједнакост исхода, укључујући елиминисањем дискриминаторних закона, 

политика и пракси и промовисањем одговарајућег законодавства, политика и деловања у том погледу, 10.4 Усвојити политике, посебно фискалне, политике у 

области зарада и социјалне заштите, и прогресивно постићи већу равноправност

3.1.2. Подизање продуктивности предузећа и раст запослености у МСПП 8.3

8.3 Промовисати развојно оријентисане политике које подржавају продуктивне активности, стварање достојанствених послова, предузетништво, креативност 

и иновативност и подстицати формализацију и раст микропредузећа, односно малих и средњих предузећа, укључујући и приступ финансијским услугама

3.1.3. Продаја субјеката приватизације /

3.1.4.
Одрживо и ефикасно управљање привредним субјектима који су у 

власништву Републике Србије

6. Одрживо и ефикасно управљање 

привредним субјектима у власништву 

републике србије

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 20 - предузетништво и индустријска 

политика; КЛАСТЕР I - Основе; Поглавље 32 –  

Финансијски надзор

16.6, 16.7

16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима, 16.7 Осигурати одговорно, инклузивно, партиципативно и 

репрезентативно доношење одлука на свим нивоима

3.1.5.
Изградња недостајуће приступне комуникационе инфраструктуре у 

руралним насељима 

13. Развој и унапређење националне 

информационо-комуникационе 

инфраструктуре

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
5.б, 9.ц, 11.а

5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц 

Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у 

најмање развијеним земљама до 2020 године, 11.а Подржати позитивне економске, социјалне и еколошке везе између урбаних, периферних и руралних 

области оснаживањем националног и регионалног развојног планирања

3.2.1. Успостављање оквира за увођење Гаранција за младе 
1. Успостављање оквира за увођење Гаранције 

за младе у Републици Србији

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 19 - социјална политика и запошљавање
4.4, 8.5, 8.6, 8.б

4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне послове и 

предузетништво, 8.5 До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и особе са 

инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности, 8.6 До 2020. битно смањити удео младих који нису запослени нити у процесу образовања или 

обуке, 8.б До 2020. развити и операционализовати глобалну стратегију за запошљавање младих и применити „Глобални пакт за запошљавање“ Међународне 

организације рада

3.2.2. Подстицање запошљавања и предузетништва младих 4.4, 8.5, 8.6, 8.б

4.4. До 2030. значајно повећати број младих и одраслих који имају релевантне вештине, укључујући техничке и стручне, за запошљавање, достојне послове и 

предузетништво, 8.5 До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и особе са 

инвалидитетом, као и једнаку плату за рад једнаке вредности, 8.6 До 2020. битно смањити удео младих који нису запослени нити у процесу образовања или 

обуке, 8.б До 2020. развити и операционализовати глобалну стратегију за запошљавање младих и применити „Глобални пакт за запошљавање“ Међународне 

организације рада

3.3.1. Озакоњење незаконито изграђених објеката 11.1
11.1 До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и приступачном становању и основним услугама, унапредити неусловна насеља

3.3.2. Скраћивање процедуре за издавање грађевинске дозволе 11.1, 16.6
11.1 До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и приступачном становању и основним услугама, унапредити неусловна насеља, 16.6 

Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

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)

16.6

16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

3.3.4. Успостављање Централног регистра планских докумената 11.а, 11.б

11.1 До 2030. осигурати да сви имају приступ адекватном, безбедном и приступачном становању и основним услугама, унапредити неусловна насеља, 11.б До 

2020. значајно повећати број градова и људских насеља који усвајају и примењују интегрисане политике и планове усмерене ка инклузији, ефикасности 

ресурса, ублажавања и прилагођавања климатским променама, отпорности на елементарне непогоде, такође развити и применити, у складу са Сендаи 

оквиром за смањење ризика од будућих катастрофа 2015 – 2030, холистичко управљање ризицима од елементарних непогода на свим нивоима

3.3.5. Увођење сертификата зелене градње 7.3 7.3 До 2030. удвостручити глобалну стопу побољшања енергетске ефикасности

3.3.6.
Сертификат о енергетским својствима зграде - енергетски пасоши 

(прописивање обавезе и за нове и за старе зграде)
7.3

7.3 До 2030. удвостручити глобалну стопу побољшања енергетске ефикасности

3.3.7.
Израда и примена модела масовне процене вредности непокретности 

индекса цена
/

3.3.8. Успостављање катастра инфраструктуре
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност 

Поглавље 14 - транспортна политика
16.6

16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

3.3.9. Оснивање Транспортне агенције Србије
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност 

Поглавље 14 - транспортна политика
16.6

16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

3.3.10.
Јединствена апликација за продају свих карата у свим врстама 

саобраћаја у РС
11.2

11.2 До 2030. обезбедити приступ сигурним, приуштивим , доступним и одрживим транспортним системима за све, побољшати безбедност на путевима, пре 

свега проширењем јавног превоза, с посебном пажњом на потребе оних у стањима рањивости, жена, деце, особа са инвалидитетом и старијих лица

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

КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност 

Поглавље 14 - транспортна политика
/

3.3.12. Унапређење наплате путарине 
КЛАСТЕР IV - Зелена агенда и одржива повезаност 

Поглавље 14 - транспортна политика
3.6, 11.2

3.6 До 2020. преполовити број смртних случајева и повреда у друмском саобраћају на глобалном нивоу, 11.2 До 2030. обезбедити приступ сигурним, 

приуштивим , доступним и одрживим транспортним системима за све, побољшати безбедност на путевима, пре свега проширењем јавног превоза, с 

посебном пажњом на потребе оних у стањима рањивости, жена, деце, особа са инвалидитетом и старијих лица

3.4.1. Отворени културно-информациони центри 11.4 11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.4.2. Јачање капацитета за учење српског језика у иностранству /

3.4.3. Отворене допунске школе за учење српског језика у иностранству /

3.4.4. Проширење листе нематеријалне културне баштине УНЕСКА

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 26 - образовање и култура; КЛАСТЕР VI - 

Спољни односи; Поглавље 30 - спољни односи

11.4

11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.4.5. Уклањање баријера за обављање спољнотрговинске размене
КЛАСТЕР II - Унутрашње тржиште; Поглавље 1- 

слободно кретање робе
17.10

17.10 Промовисати универзални, заснован на правилима, отворен, недискриминаторан и правичан мултилатерални систем размене под окриљем Светске 

трговинске организације, између осталог и преко закључивања преговора у оквиру „Развојне агенде из Дохе“

3.4.6.
Пуна примена ЦЕФТА споразума и Акционог плана о Заједничком 

регионалном тржишту

КЛАСТЕР II - Унутрашње тржиште; Поглавље 1- 

слободно кретање робе
17.10

17.10 Промовисати универзални, заснован на правилима, отворен, недискриминаторан и правичан мултилатерални систем размене под окриљем Светске 

трговинске организације, између осталог и преко закључивања преговора у оквиру „Развојне агенде из Дохе“

Имплементациона група 3 (ИГ 3)

Приоритетни циљ:

Приоритетни циљ:  

3. РАЗВОЈ

Приоритетни циљ:                                                                             3.2. Побољшање положаја младих

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

3.4. Побољшање међународне економске и културне сарадње

3.1. Повећање продуктивности привреде и равномеран регионални развој



Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери Циљеви одрживог развоја 2020-2030

3.5.1.
Конзервација, рестаурација, санација, реконструкција и презентација 

непокретних културних добара од посебног националног значаја
8.9, 11.4

8.9 До 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе, 11.4 

Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.2.
Адаптација старе војне зграде у мултифункционални културни центар 

у Пирот
8.9, 11.4

8.9 До 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе, 11.4 

Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.3. Изградња концертне дворане у Београду 8.9, 11.4
8.9 До 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе, 11.4 

Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.4.
Пресељење Историјског музеја Србије у зграду бивше Главне 

железничке станице
8.9, 11.4

8.9 До 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе, 11.4 

Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.5. Отварање Српског културног центра у Скопљу 11.4 11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.6. Спровођење програма Националне престонице културе
КЛАСТЕР  III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 26 - Образовање и култура
11.4

11.4 Појачати напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.7. Дигитализација културног наслеђа и савременог стваралаштва
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
5.б, 8.9, 11.4

5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 8.9 До 

2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе, 11.4 Појачати 

напоре да се заштити и очува светска културна и природна баштина

3.5.8.
Унапређење Централног информационог система у области 

угоститељства и туризма е-Туриста 

КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 10 - информационо друштво и медији
5.б, 9.ц, 8.9, 12.б

5.б Повећати употребу иновативних технологија, посебно информационих и комуникационих технологија, како би се промовисало оснаживање жена, 9.ц 

Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ интернету у 

најмање развијеним земљама до 2020 године, 8.9 До 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и 

промовише локалну културу и производе, 12.б Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог развоја на одрживи туризам који ствара радна 

места и промовише локалну културу и производе

3.5.9.
Унапређење наутичког туризма - међународних туристичкух 

крстарења (крузинг)
8.9, 12.б

8.9 До 2030. осмислити и применити политике за промовисање одрживог туризма који ствара радна места и промовише локалну културу и производе, 12.б 

Развијати и примењивати алате за праћење утицаја одрживог развоја на одрживи туризам који ствара радна места и промовише локалну културу и производе

3.5.10. Унапређење инфраструктуре и садржаја омладинских простора 3.4
3.4 До 2030. смањити за једну трећину превремени морталитет од непреносивих болести кроз превенцију и лечење и промовисати ментално здравље и 

благостање

3.5.11. Опремање мултифункционалне дворане ”Кошутњак” 

3.6.1. Ниска и стабилна инфлација у средњем року
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 17 - економска и монетарна политика
17.13

17.13 Унапредити глобалну макроекономску стабилност, између осталог и кроз координацију политика, односно кохерентност политика

3.6.2.
Капитална адекватност банкарског сектора изнад прописаног 

минимума од 8% у Републици Србији
8.10

8.10 Јачати капацитете домаћих финансијских институција како би се подстицала и ширила доступност банкарских, осигуравајућих и финансијских услуга за 

све

4.1.1.
Створени услови за унапређење људских права припадника група који 

су у ризику од дискриминације

КЛАСТЕР 1 – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права
10.2, 10.3, 10.4, 16.б, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.ц

10.2 До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, етничку припадност, 

порекло, религију или економски и неки други статус

4.1.2. Унапређена заштита људских права и механизми за њихово праћење

4.1.3. Побољшани предуслови за слободу изражавања и плурализам медија
КЛАСТЕР 1 – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права
16.10

16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним законодавством и међународним споразумима

4.1.4.
Изједначен положај жена предузетница са женама запосленим код 

послодавца 

КЛАСТЕР 1 – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права; КЛАСТЕР III - Конкурентност и 

инклузивни раст; Поглавље 19 - социјална политика 

и запошљавање

5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6

5.1 Окончати свуда и све облике дискриминације жена и девојчица, 5.2 Елиминисати све облике насиља над свим женама и девојчицама у јавној и приватној 

сфери, укључујући трговину људима, сексуалне и друге облике експлоатације, 5.4 Препознати и вредновати неплаћени рад, бригу и старање у домаћинству, 

кроз обезбеђивање јавних услуга, инфраструктуре и политике социјалне заштите, и кроз промовисање заједничке одговорности у домаћинству и породици, 

на национално прикладан начин, 5.5 Обезбедити да жене у потпуности и ефективно учествују и имају једнаке могућности за руковођење на свим нивоима 

доношења одлука у политичком, привредном и јавном животу, 5.6 Обезбедити универзалан приступ услугама сексуалног и репродуктивног здравља и 

репродуктивних права, како је договорено у складу са „Програмом акције Међународне конференције о становништву и развоју“ и „Пекиншком платформом 

за акцију“, односно са документима који су настали као резултат њихових аналитичких конференција

4.1.5.
Уведен институт педагошког асистента за подршку деци и ученицима 

са сметњама у развоју и инвалидитетом
4.1, 4.2, 4.5, 4.а, 4.ц

4.1 До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци заврше бесплатно, равноправно и квалитетно основно и средње образовање које води ка релевантним и 

ефикасним исходима учења, 4.2 До 2030. обезбедити да све девојчице и дечаци имају приступ квалитетном развоју у раном детињству, бризи и 

предшколском образовању како би били спремни за основно образовање, 4.5 До 2030. елиминисати родну неједнакост у образовању и обезбедити једнак 

приступ свим нивоима образовања и стручном оспособљавању за рањиве групе, укључујући особе са инвалидитетом, аутохтоно становништво и децу у 

рањивим ситуацијама, 4.а Изградити и побољшати образовне установе које су прилагођене деци, особама са инвалидитетом и припадницима различитог 

пола, као и обезбедити безбедно, ненасилно, инклузивно и делотворно окружење за учење за све, 4.ц До 2030. значајно повећати број квалификованих 

учитеља, између осталог и кроз међународну сарадњу за обуку учитеља у земљама у развоју, посебно у најмање развијеним земљама и малим острвским 

државама у развоју

4.1.6. Поједностављена процедура за пријем у држављанство РС /

4.1.7.
Пооштрене казне за кривична дела силовања и насиља у породици и 

унапређена безбедност новинара
16.1, 16.2, 16.10, 5.2

16.1 Свуда значајно смањити све облике насиља и са њима повезане стопе смртних случајева, 16.2 Окончати злоупотребу, експлоатацију, трговину и све 

облике насиља и тортуре над децом, 16.10 Осигурати јавни приступ информацијама и заштиту основних слобода, у складу са националним законодавством и 

међународним споразумима, 5.2 Елиминисати све облике насиља над свим женама и девојчицама у јавној и приватној сфери, укључујући трговину људима, 

сексуалне и друге облике експлоатације

4.1.8.
Реализовани популациони програми подршке у јединицама локалне 

самоуправе   
3.7, 5.1, 5.4, 5.ц

3.7 До 2030. обезбедити универзални приступ услугама које се односе на полну и репродуктивну здравствену заштиту укључујући планирање породице, 

информисање и образовање, као и интеграцију репродуктивног здравља у националне стратегије и програме, 5.1 Окончати свуда и све облике 

дискриминације жена и девојчица, 5.4 Препознати и вредновати неплаћени рад, бригу и старање у домаћинству, кроз обезбеђивање јавних услуга, 

инфраструктуре и политике социјалне заштите, и кроз промовисање заједничке одговорности у домаћинству и породици, на национално прикладан начин, 

5.ц Усвојити и оснажити добру политику и извршно законодавство за промовисање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица на свим 

нивоима

4.1.9. Боља заштита деце и породице 3.7, 5.1, 5.4, 5.ц

3.7 До 2030. обезбедити универзални приступ услугама које се односе на полну и репродуктивну здравствену заштиту укључујући планирање породице, 

информисање и образовање, као и интеграцију репродуктивног здравља у националне стратегије и програме, 5.1 Окончати свуда и све облике 

дискриминације жена и девојчица, 5.4 Препознати и вредновати неплаћени рад, бригу и старање у домаћинству, кроз обезбеђивање јавних услуга, 

инфраструктуре и политике социјалне заштите, и кроз промовисање заједничке одговорности у домаћинству и породици, на национално прикладан начин, 

5.ц Усвојити и оснажити добру политику и извршно законодавство за промовисање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица на свим 

нивоима

4.1.10. Промовисање добрих пракси усклађивања рада и родитељства 3.7, 5.1, 5.4, 5.ц

3.7 До 2030. обезбедити универзални приступ услугама које се односе на полну и репродуктивну здравствену заштиту укључујући планирање породице, 

информисање и образовање, као и интеграцију репродуктивног здравља у националне стратегије и програме, 5.1 Окончати свуда и све облике 

дискриминације жена и девојчица, 5.4 Препознати и вредновати неплаћени рад, бригу и старање у домаћинству, кроз обезбеђивање јавних услуга, 

инфраструктуре и политике социјалне заштите, и кроз промовисање заједничке одговорности у домаћинству и породици, на национално прикладан начин, 

5.ц Усвојити и оснажити добру политику и извршно законодавство за промовисање родне равноправности и оснаживање свих жена и девојчица на свим 

нивоима

4.1.11.
Створене основе за успостављање система признавања неплаћеног 

кућног рада

4.1.12. Створени услови за употребу родно осетљивог језика 

Приоритетни циљ:

Имплементациона група 4 (ИГ4)

Приоритетни циљ:

Приоритетни циљ:

3.6. Ниска и стабилна инфлација и стабилност финансијског система

4. ПРАВЕДНИЈЕ ДРУШТВО

Приоритетни циљ: 3.5. Унапређење инфраструктуре и садржаја у култури, туризму  и спорту

4.2. Успостављена праведна дистрибуција социјалне помоћи социјално угроженом становништву

4.1. Заштита основних људских права и унапређена популациона политика



Редни 

број
АПСПВ резултати који доприносе остварeњу циља Програм економских реформи (ЕРП) ЕУ поглавља / кластери Циљеви одрживог развоја 2020-2030

4.2.1. Пуна примена Социјалне карте
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 19 - социјална политика и запошљавање
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.а, 1.б

1.1 До 2030. искоренити екстремно сиромаштво свуда и за све људе, које се мери као број људи који живе са мање од 1,25 долара на дан, 1.2 До 2030. 

најмање за половину смањити број мушкараца, жена и деце свих узраста који живе у било ком облику сиромаштва, према националним дефиницијама 

сиромаштва, 1.3 Применити одговарајуће националне системе социјалне заштите и мере за све, укључујући најугроженије, и до 2030. постићи довољно 

велики обухват сиромашних и рањивих, 1.4 До 2030. обезбедити да сви мушкарци и жене, а посебно сиромашни и припадници рањивих група, имају једнака 

права на економске ресурсе, као и приступ основним услугама, власништву и управљању земљиштем, односно другим облицима својине, наследству, 

природним богатствима, одговарајућим новим технологијама и финансијским услугама, укључујући микрофинансирање, 1.5 До 2030. изградити отпорност 

сиромашних и оних у стањима рањивости и смањити њихову изложеност и рањивост од екстремних климатских догађаја, као и других економских, 

друштвених и еколошких шокова и катастрофа, 1.а Осигурати значајну мобилизацију ресурса из различитих извора, између осталог и кроз повећану развојну 

сарадњу, како би се обезбедила адекватна и предвидљива средства за земље у развоју, посебно најмање развијене земље, да примењују програме и 

политике за окончање свих облика сиромаштва, 1.б Креирати јасне оквире политика на националном, регионалном и међународном нивоу, засноване на 

развојним стратегијама за борбу против сиромаштва и родну осетљивост, како би се подржало убрзано инвестирање у акције на искорењивању сиромаштва

4.2.2. Повећано укључивање корисника НСП у мере АПЗ
КЛАСТЕР III - Конкурентност и инклузивни раст; 

Поглавље 19 - социјална политика и запошљавање
8.5, 8.6

8.5 До 2030. постићи пуну и продуктивну запосленост и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе људе и особе са инвалидитетом, као и 

једнаку плату за рад једнаке вредности, 8.6 До 2020. битно смањити удео младих који нису запослени нити у процесу образовања или обуке

4.2.3. Бољи услови за социјално предузетништво
КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права
1.3, 10.2, 10.4

1.3 Применити одговарајуће националне системе социјалне заштите и мере за све, укључујући најугроженије, и до 2030. постићи довољно велики обухват 

сиромашних и рањивих, 10.2 До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, 

расу, етничку припадност, порекло, религију или економски и неки други статус, 10.4 Усвојити политике, посебно фискалне, политике у области зарада и 

социјалне заштите, и прогресивно постићи већу равноправност

4.3.1.

Успостављен Национални криминалистичко-обавештајни систем 

(НКOС) за аутоматизовану електронску размену података између 

државних органа и институција преко јединствене платформе

КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 24 - Правда, слобода 

и безбедност
16.4, 16.6

16.4 До 2030. значајно смањити незаконите токове новца и оружја, побољшати проналажење и враћање украдене имовине и борити се против свих облика 

организованог криминала, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

4.3.2.
Сузбијање организованих криминалних група и процесуирање 

чланова организованих криминалних група

КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 24 - Правда, слобода 

и безбедност
16.4, 16.6

16.4 До 2030. значајно смањити незаконите токове новца и оружја, побољшати проналажење и враћање украдене имовине и борити се против свих облика 

организованог криминала, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

4.3.3. Откривена кривична дела са елементима корупције

КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права и Поглавље 24 - Правда, слобода и 

безбедност

16.5

16.5 Значајно смањити корупцију и подмићивање у свим њиховим појавним облицима

4.4.1.
Регистар завештања примењен у дипломатско-конзуларним 

представништвима (ДКП) 
/

4.4.2. Проширена примена Регистра датих и опозваних пуномоћја
КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права
9ц, 16.3, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.3 Промовисати владавину права на националном и међународном нивоу и осигурати једнак 

приступ правди за све, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

4.4.3.
Омогућена провера веродостојности уверења да се против лица не 

води кривични поступак путем QR кода 
9ц, 16.3, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.3 Промовисати владавину права на националном и међународном нивоу и осигурати једнак 

приступ правди за све, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

4.4.4.
Омогућено електронско иницирање и електронска комуникација са 

странкама у поступку извршења и обезбеђења

КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права
9ц, 16.3, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.3 Промовисати владавину права на националном и међународном нивоу и осигурати једнак 

приступ правди за све, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

4.4.5. Имплементиран централизовани систем вођења предмета у судовима
КЛАСТЕР I – Основе; Поглавље 23 - Правосуђе и 

основна права
9ц, 16.3, 16.6

9.ц Значајно повећати приступ информационим и комуникационим технологијама и уложити напоре да се обезбеди универзалан и приуштив приступ 

интернету у најмање развијеним земљама до 2020 године, 16.3 Промовисати владавину права на националном и међународном нивоу и осигурати једнак 

приступ правди за све, 16.6 Развити делотворне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима

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

Приоритетни циљ: 4.4. Даље подизање нивоа ефикасности правосудног система


