ИЗВЕШТАЈ
О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ЗА ПЕРИОД 2018-2023. ГОДИНА
На основу члана 41. став 3. и 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр.
61/06 − пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 –
др. уредба), на предлог Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту:
Министарство), Одбор за правни систем и државне органе Владе на 34. седници,
одржаној 30. јуна 2021. године, донео је Закључак 05 број: 021-6010/2021, којим се
одређује спровођење јавне расправе у Републици Србији о Предлогу акционог плана за
период 2021-2023. година за спровођење Стратегије развоја Министарства унутрашњих
послова за период 2018-2023. година (у даљем тексту: Предлог акционог плана).
Наведеним Закључком утврђен је и Програм јавне расправе о Предлогу акционог
плана.
Извештај о спроведеној јавној расправи објављује се на интернет страници
Министарства и порталу е-Управе.
I ОПШТИ ПОДАЦИ
Јавна расправа о Предлогу акционог плана реализована је у складу са утврђеним
Програмом, у периоду од 01. до 20. јула 2021. године, за представнике државних
органа, институција, међународних организација, удружења грађана, представника
цивилног друштва, стручне јавности, као и других заинтересованих страна.
Текст Предлога акционог плана је постављен на интернет страници Министарства
унутрашњих послова www.mup.gov.rs и на порталу е-Управа и заинтересована јавност
је позвана да у назначеном року достави сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре.
Предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре заинтересоване стране су могле да
доставе електронским путем на адресу: evropskiposlovi@mup.gov.rs, или поштом на
адресу: Министарство унутрашњих послова, Булевар Михајла Пупина 2, 11070 Нови
Београд, попуњавањем Формулара за достављање предлога и сугестија.
На Јавни позив Министарству су у предвиђеном року достављени коментари
Републичког геодетског завода и Тужилаштва за организовани криминал.
II АНАЛИЗА МИШЉЕЊА И КОМЕНТАРА ПРИСТИГЛИХ ТОКОМ
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
Министарство је анализирало пристигле коментаре и извршило дораду Предлога
акционог плана у складу са коментарима.
Републички геодетски завод је предложио да се изузме као партнер из
активности 1.1.1.6: Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана
полиције који гласи: Супротстављање организованом криминалу - кријумчарење
акцизних производа и других роба.
Предлог је образложен да, у складу са одредбама Закона о државном премеру и
катастру („Службени гласник РС“, број 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС,
96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење, 113/2017 – др. закон, 27/2018 – др. закон,
41/2018 – др. закон и 9/2020 – др. закон), Републички геодетски завод не врши послове
из оквира послова овлашћених геодетских организација које изводе радове на терену,
између осталог и послове који се односе на обнављање граница парцеле и њихову
идентификацију.
Министарство је предлог Републичког геодетског завода прихватило.

Тужилаштво за организовани криминал на Предлог акционог плана нема
примедби, коментара и сугестија.
Министарство унутрашњих послова је извршило измену текста Предлога
акционог плана који ће бити упућен на мишљење свим релевантним органима државне
управе са чијим делокругом је повезано питање на које се Предлог акционог плана
односи, као и другим органима, организацијама и телима који према посебним
прописима дају мишљења на Предлог акционог плана.
У Београду, 30. јула 2021. године

