
Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/    

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1 Спровести истраживање јавног мњења
ОМК / ДП / САТИТ 

/ СМСЕПП
Буџет РС, ОЕБС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

2 Израдити План комуникације МУП

ОМК / 

организационе 

јединице МУП

Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/    

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1 Нацрт закона о изменама и допунама Закона о личној карти Секретаријат / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

I квартал 

2 Нацрт закона о експлозивним материјама Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници;   

Европске 

интеграције 

II квартал 

КАБИНЕТ МИНИСТРА

СЕКРЕТАРИЈАТ



3 Нацрт Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
Секретаријат / ДП-

УСП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

4 Нацрт закона о изменама и допунама Закона о оружју и муницији
Секретаријат / ДП-

УУП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

5
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о азилу и 

привременој заштити

Секретаријат / ДП-

УГП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

6 Нацрт закона о изменама и допунама Закона о странцима 
Секретаријат /ДП-

УГП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

7
Нацрт закона о изменама и допунама Закона о запаљивим и 

горивим течностима и запаљивим гасовима
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 



8 Нацрт закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

9

Предлог уредбе о јединицама цивилне заштите, намени, 

задацима, мобилизацији и начину употребе
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

10

Предлог уредбе о начину вођења националног ДНК регистра и 

ближим условима за размену и преношење података Секретаријат / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

11
Предлог уредбе о одређивању послова безбедносне заштите 

одређених лица и објеката 
Секретаријат / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

12

Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о стручном 

оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих 

послова

Секретаријат / СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I  квартал 



13
Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о специјалној и 

посебним јединицама полиције 
Секретаријат / СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

14
Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о платама 

полицијских службеника
Секретаријат / СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

15

Предлог уредбе о условима које мора да испуњава гранични 

прелаз у погледу просторија, уређаја, опреме, инфраструктуре, 

довољног броја запослених и других материјално-техничких 

средстава неопходних за функционисање граничног прелаза

Секретаријат / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

16
Предлог закључка о усвајању Плана заштите и спасавања 

Републике Србије
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

III квартал 

17 Предлог одлуке о утврђивању зоне непосредног ризика Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 



18
Предлог уредбе о утврђивању сектора, критеријумима за 

идентификацију критичне инфраструктуре и начину извештавања
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

19
Предлог уредбе о критеријумима и начину одређивања зона 

непосредног ризика
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

III  квартал 

20

Предлог уредбе о начину коришћења непокретних ствари, возила, 

машина, опреме, материјално-техничких и других материјалних 

средстава и начину утврђивања надокнаде привредним 

друштвима и другим правним лицима и грађанима настале услед 

извршавања обавеза

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

21
Предлог уредбе о обавезним средствима, опреми и обуци за 

личну и узајамну заштиту од катастрофа
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

22

Предлог уредбе о врсти и структури података и начину 

поступања субјеката у процедури за рано упозоравање, 

обавештавање и узбуњивање

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

III  квартал 



23
Предлог закључка о усвајању Процедуре о организацији и раду 

Националног и оперативних центара 112 
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

24
Предлог уредбе о организацији и функционисању раног 

упозоравања, обавештавања и узбуњивања
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II  квартал 

25 Предлог уредбе о заштити од експлозивних остатака рата Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

26 Предлог уредбе о активној резерви Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

27

Правилник о садржају и начину вођења евиденција о 

испуњености услова за учешће у саобраћају на путу возила и 

возача, временима управљања и одмора возача, као и о условима 

предвиђеним другим прописима од којих зависи безбедност 

саобраћаја, које воде привредна друштва, друга правна лица, 

државни органи, односно јединице локалне самоуправе и 

предузетници, који врши превоз у друмском саобраћају, као и 

условима у погледу времена управљања и одмора возача

Секретаријат / ДП-

УСП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 



28

Правилник о условима које морају да испуњавају возила која 

користе министарство надлежно за унутрашње послове, службе 

безбедности Републике Србије, возила државног органа 

надлежног за заштиту и спасавање и ватрогасних јединица у 

саобраћају на путу у погледу димензија, техничких услова и 

уређаја, склопова, опреме  и техничких норматива за возила у 

саобраћају на путу

Секретаријат / ДП-

УСП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

29

Правилник о изменама и допунама Правилника о посебним 

условима које морају испуњавати правна лица која добијају 

овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и 

уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

30

Правилник о изменама и допунама правилника о полагању 

стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за 

израду главног пројекта заштите од пожара и посебних система и 

мера заштите од пожара

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

31

Правилник о изменама и допунама Правилника о условима које 

морају испуњавати правна лица регистрована за извођење 

посебне обуке за лица која раде на пословима заштите од пожара 

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

32

Правилник о техничким нормативима за заштиту  од пожара 

постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању 

течног нафтног гаса

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 



33
Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара 

гасних котларница
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

34

Правилник о изменама и допунама Правилникa о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Министарству 

унутрашњих послова

Секретаријат / СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

35

Правилник о изменама и допунама Правилника о спровођењу 

интерног конкурса за попуњавање радних места полицијских 

службеника у Министарству унутрашњих послова 

Секретаријат / СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства
I квартал 

36
Правилник о начину спровођења стручне обуке и полагања 

испита припадника добровољних ватрогасних јединица

Секретаријат / СВС 

/ СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

37

Правилник о начину обучавања и оспособљавања субјеката и 

снага система смањења ризика од катастрофа и управљања у 

ванредним ситуацијама 

Секретаријат / СВС 

/ СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

38
Правилник о техничким нормативима инсталација и уређаја за 

аутоматско откривање и дојаву пожара
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

III квартал 



39
Правилник о изменама и допунама Правилника о техничким 

нормативима за заштиту индустријских објеката од пожара
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

40
Правилник о техничким нормативима за заштиту гаража од 

пожара
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

41

Правилник о начину одржавања склоништа и прилагођавања 

комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за 

склањање становништва

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

42

Правилник о начину обавештавања и размене података са другим 

земљама које могу бити захваћене удесом са прекограничним 

ефектима

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

IV квартал 

43
Правилник о техничким нормативима за пројектовање, изградњу 

и одржавање система за јавно узбуњивање 
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 



44

Правилник о организацији, начину рада, поступању приликом 

извршења задатака заштите и спасавања, начину вршења службе 

и унутрашњем реду у ватрогасно-спасилачким јединицама

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

III квартал 

45
Правилник о стручном оспособљавању, усавршавању и 

напредовању припадника ватрогасно-спасилачких јединица

Секретаријат / СВС 

/ СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

III квартал 

46

Правилник о минималном броју ватрогасаца, техничкој 

опремљености и обучености ватрогасних јединица локалне 

самоуправе

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

47
Упутство о начину вођења интерних евиденција у ватрогасно-

спасилачким јединицама
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

48
Правилник о условима у погледу материјално-техниче и 

кадровске опремљености ватрогасних јединица правних лица
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 



49
Образовање специјализованих јединица цивилне заштите и 

јединица чија се дужност попуњава активном резервом 
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

50
Правилник о личној и материјалној формацији јединица цивилне 

заштите
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

51

Правилник о униформи, ознакама цивилне заштите, ознакама 

функције и специјалности, знаку цивилне заштите и личној карти 

припадника цивилне заштите

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

52
Правилник  о транспорту опасне робе који се обавља превозним 

средствима Министарства унутрашњих послова
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

53
Правилник о посебним мерама безбедности у транспорту опасне 

робе са повећаним безбедносним ризицима
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 



54

Правилник о условима и мерама за безбедно интервенисање у 

случају расипања, разливања, истицања или неког другог облика 

ослобађања опасне робе

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

55

Правилник  о плану и програму обуке за вршење надзора над 

учесницима у друмском саобраћају који обављају транспорт 

опасне робе

Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

56
Правилник о методологији, начин израде и садржају 

безбедносног плана оператора за управљање ризиком
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

57
Правилник о начину и програму за полагање посебног стручног 

испита за официра за везу
Секретаријат / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

II квартал 

58
Правилник о начину одређивања и пасивизирања матичног броја, 

начину вођења и обрасцу за вођење евиденција о матичном броју

Секретаријат / ДП-

УУП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 



59

Правилник о начину вршења провера приликом испитивања, 

обележавања, појединачног испитивања, хомологације оружја, 

контроле типа муниције, испитивања онеспособљеног оружја и 

оружја коме је трајно промењена намена у цивилно, као и изглед 

ознака и жигова

Секретаријат / ДП-

УУП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

60

Правилник о изгледу евиденција које води Агенција за 

испитивање, жигосање и обележавање оружја, направа и 

муниције

Секретаријат / ДП-

УУП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

61 Правилник о организацији буџетског рачуноводства
Секретаријат / 

СМФП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције 

I квартал 

62

Уредба о изменама и допунама Уредбе о спровођењу јавног 

конкурса за попуњавање радних места полицијских службеника у 

Министарству унутрашњих послова 

Секретаријат / СЉР

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства
II квартал 

Ред. 

бр.
Назив активности 

Носилац 

активности/    

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ



1

Спроводити пројектне активности планиране Програмом СПАП 

3 на развоју Полицијско - обавештајног модела (ПОМ) које се 

односе на:  1. Унапређење рада Стратешке и оперативних група 

за руковођење и управљање на свим организационим нивоима; 2. 

Развој функције ПОМ -  координатора; 3. Развој примене ПОМ-а 

у спречавању и сузбијању организованог и тешког криминала, 

тероризма и корупције; 4. Стварање услова за функционално 

коришћење ИТ платформи за ПОМ и НКОС; 5. Унапређење 

капацитета људских ресурса за примену ПОМ          

ДП

Програм сарадње 

Србија - Шведска 

SPAP III 2019 -

2020, пројекат: 

Развој Полицијско - 

обавештајног 

модела и 

Успостављање 

Националног 

криминалистичко - 

обавештајног 

система (НКОС) 

Европске 

интеграције;      

Реформа 

Министарства

IV квартал 

2

Спроводити пројектне активности планиране Програмом СПАП 

3 на успостављању и развоју Националног криминалистичко - 

обавештајног система (НКОС) који се односи на: 1. Унапређење 

нормативног оквира за успостављање и функционисање НКОС-а; 

2. Развој процедура за употребу безбедне платформе за размену 

података и информација; 3. Развој капацитета људских ресурса за 

коришћење платформе НКОС         

ДП

Програм сарадње 

Србија - Шведска 

SPAP III 2019 -

2020, пројекат: 

Развој Полицијско - 

обавештајног 

модела и 

Успостављање 

Националног 

криминалистичко - 

обавештајног 

система (НКОС)   

Европске 

интеграције;      

Реформа 

Министарства

IV квартал 

3

Унапредити кадровске и техничке капацитете интервентне 

јединице полиције (ИЈП) у Дирекцији полиције, које се односе 

на: 1. Попуну  припадника ИЈП са новопримљеним полицијским 

службеницима у складу са одредбама Упутства; 2. Обуку 

припадника ИЈП и 3. Набавку материјално - техничке опреме  

ДП, Команда ИЈП / 

СМФП / СЉР

Буџет РС = 

668.224.000,00 

динара

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



4

Пратити, координирати и извештавати спровођење препорука 

Интерресорне радне групе за унапређење проактивног система 

откривања случајева трговине људима, ефикасног процесуирања 

физичких и правних лица и правне заштите жртава трговине 

људима које се односе на: 1. Измену Кривичног законика у циљу 

ефикаснијег гоњења учиниоца к.д. Тговине људима и боље 

заштите трговине људима; 2. Иницирање проактивних истрага 

трговине људима применом мултиагенцијског приступа; 3. 

Унапређење правне заштите жртава трговине људима  применом 

института посебно осетљивог сведока                

ДП / Канцеларија за 

координацију 

активности у борби 

против трговине 

људима / РЈТ / 

Центар за заштиту 

жртава трговине 

људима / 

Министартсво за 

рад, запошљавање, 

борачка и социјална 

питања       

Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

5
Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: "Организовани криминал" (SOCTA 2020-

2023)" 

ДП-УКП 

Буџет РС; Пројекат 

Краљевине 

Норвешке; Савет 

Европе - пројекат и 

пројекат усмерен на 

имовину 

проистеклу из 

кривичних дела на 

интернету у 

југоисточној 

Европи и Турској; 

Фондови ЕУ, 

EVROPOl, UNODC, 

UNICEF; Пројекти 

ИОМ; ИПА 2014, 

твининг пројекат, 

ИПА 2016, ИПА 

2017- пројекат; 

TAIEX; Пројекат 

ОЕБС за ВТК

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 



6

Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи : "Сузбијање производње и кријумчарења 

дрога, са тежиштем на марихуану и синтетичке дроге"

ДП-УКП 

 

Буџет РС - Раздео 

МУП 

(трошкови за 

редовне активности 

у оквиру лимита);

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

7
Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: "Сузбијање корупције"
ДП, УКП 

Фонд Мисије ОЕБС 

у Србији 

"Унапређење 

капацитета српске 

полиције у Борби 

против корупције" - 

400.000 евра      

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

8

Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: "Борба против тероризма и насилог 

екстремизма који води у тероризам"

ДП,УКП

 

Буџет РС - Раздео 

МУП 

(трошкови за 

редовне активности 

у оквиру лимита)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

9

Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: "Спречавање и сузбијање насиља у 

породици и партнерским односима"   

ДП-УКП 

 

Буџет РС - Раздео 

МУП 

(трошкови за 

редовне активности 

у оквиру лимита)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

10

Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: "Унапређење стања јавног реда и мира 

супротстављањем насиљу, с посебним освртом на насиље на 

спортским приредбама, у школама и на јавним местима"

ДП-УП 

Буџет РС - Раздео 

МУП - (трошкови 

за редовне 

активности у 

оквиру лимита)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



11

Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: "Унапређење безбедности саобраћаја на 

државним путевима, укључујући и пролазак државних путева 

кроз насеља"     

ДП-УСП 

Капитални пројекти 

„Обезбеђивање 

техничке и 

оперативне 

инфракструктуре у 

циљу проширења 

капацитета 

неопходних за рад 

организационих 

јединица Дирекције 

полиције“ (Буџет РС): 

1. Набавка 10 возила 

без обележја 

полиције са 

уграђеним уређајима 

за утврђивање 

прекршаја = 

97.000.000,00 динара; 

2. Набавка 66 

патролних 

мотоцикала = 

171.336.000,00 

динара; 3. 

Централизовани 

систем за 

преузимање, 

складиштење и 

обраду података о 

детектованим 

прекршајима на 

територији Р. Србије  

= 216.000.000,00 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

12

Спроводити активности по приоритету из Стратешког плана 

полиције који гласи: ""Супротстављање ирегуларним 

миграцијама" 

ДП-УГП 

Буџет РС - Раздео 

МУП - (трошкови 

за редовне 

активности у 

оквиру лимита)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



13
Израдити Акциони план за улазак у Шенгенски простор који се 

спроводи у оквиру Акционог плана за Преговарачко поглавље 24 
ДП-УГП 

Twining пројекат - 

конзорцијум 

полиције Литваније 

и полиције 

Мађарске; износ 

средстава из 

пројекта 

1.500.000,00 евра  

Европске 

интеграције
IV квартал 

14

Реализовати активност израде нацрта измене и допуне Закона о 

оружју и муницији предвиђене Акционим планом за 

Преговарачко поглавље 24 

ДП / СМСЕПП / 

Министарство 

спољних послова 

(МСП) / 

Министарство 

грађевинарства, 

саобраћаја и 

инфраструктуре 

(МГСИ) и други 

државни органи и 

организације

Буџет РС - Раздео 

МУП - (трошкови 

за редовне 

активности у 

оквиру лимита)

Европске 

интеграције
IV квартал 

15

Реализација пројекта Владе РС "Е-плати" на основу електронски 

генерисане обједињене уплатнице са електронски извршеном 

потврдом уплате од стране Управе за трезор

ДП-УУП / 

Канцеларија за 

информационе 

технологије и 

електронску управу 

/ Министарство 

финансија-Управа 

за трезор   

Буџет РС - Раздео 

МУП - (трошкови 

за редовне 

активности у 

оквиру лимита)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

16

Унапредити електронску апликацију на Порталу е-Управе која ће 

омогућити електронско подношење захтева за издавање возачких 

дозвола због истека важности пробне возачке дозволе, истека 

рока важења раније издате возачке дозволе, губитка, крађе или 

уништења возачке дозволе и због промене личног имена или 

промене пребивалишта возача 

ДП-УУП / САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



17

Пратити, спроводити и извештавати о активностима предвиђених 

Акционим планом за споровођење Стратегије за контролу малог 

и лаког оружја (SALW) у Републици Србији за период 2019-2024 

године, у складу са Мапом пута

ДП / СМСПП / 

Министарство 

привреде и друга 

министарства

Буџет РС
Европске 

интеграције
IV квартал 

18

Реализовати активности предвиђене Акционим планом за 

Поглавље 23 (правосуђе и основна права-права Рома и других 

националних мањина)

ДП / САТИТ / 

Министарство 

правде

Буџет РС
Европске 

интеграције
IV квартал 

19

Предузимати мере на заштити рањивих категорија учесника у 

саобраћају, а нарочито деце (акција "Школа", акција "Матура", 

Програм "Основи безбедности деце")

ДП-УКП-УП-ППУ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

20

Учествовати у реализацији планираних активности у 

организацији TISPOL усмерен на унапређење безбедности 

саобраћаја 

ДП / СМСЕПП

Буџет РС = 5.000 

евра (годишња 

котизација)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

21

Успостављање централизованог система за преузимање, 

складиштење и обраду података о прекршајима документованих 

уређајима за аутоматску детекцију прекршаја

ДП / САТИТ / ЈП 

"Путеви Србије"

Буџет РС = 

216.000.000 динара

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

II квартал

22
Унапредити информациони систем у погледу контроле и надзора 

ауто школа у области оспособљавања кандидата за возаче
ДП / САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

23
Успоставити информациони систем у области техничког 

прегледа возила
ДП / САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

24

Унапређивати и проширивати капацитете за мерење средње 

брзине кретања возила на аутопуту, коришћењем наплатних 

станица и портала ЈП "Путеви Србије" 

ДП / САТИТ / ЈП 

"Путеви Србије"
Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



25

Унапредити рад дежурних служби у појединим подручним 

полицијским управама кроз измену организације рада и повећано 

присуство полицијских службеника у локалној заједници     

ДП Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

26

Надоградити програмски систем "Дневник догађаја", којом би се 

омогућило мерење реактивног часа од тренутка запримања 

позива грађана до завршетка интервенције полицијског 

службеника

ДП Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

27

Континуирано извођење обука и вежби у циљу унапређења 

квалитета рада преговарања и јачање сарадње и координације 

рада преговарачког тима МУП-а са специјалним и посебним 

јединицама МУП-а

ДП Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

28

Спроводити активности на реализацији пројекта СИРЕНА које се 

односе на усклађивање нормативних аката и стварања техничких 

услова за образовање Одељења Сирена у оквиру УМОПС    

ДП-УМОПС Буџет РС
Европске 

интеграције
IV квартал 

29

Унапредити рад на примени канала СИЕНЕ у Управи 

криминалистичке полиције и извршити обуке од стране 

припадника УМОПС   

ДП-УМОПС Буџет РС
Европске 

интеграције
IV квартал

30

Спроводити активност на примени WISDM (пребацивање 

података о путним исправа, возачким дозволама и докумената из 

националних база у ИНТЕРПОЛ-ову базу)

ДП-УМОПС Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

31

Спроводити активности на уносу података у IARMS које се 

односе на тероризам и оружје и развијати људске капацитете у 

другим организационим јединицама Дирекције полиције за рад у 

бази

ДП-УМОПС Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

32
Сертификовати Security officera који су у име МУП Републике 

Србије регистровани у Генералном Секретаријату ИНТЕРПОЛ-а
ДП-УМОПС Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

33 Изградити објекат Команде Жандармерије
ДП-Жандармерија / 

СМФП

Буџет, КП: 

250.000.000,00

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



34
Реконструисати, санирати и адаптирати објекат у бази 

Жандармерије у Алексинцу

ДП-Жандармерија / 

СМФП

Буџет, КП;                   

150.000.000,00

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

35 Ремонтирати и модернизовати возила за посебне намене
ДП-Жандармерија / 

СМФП

Буџет, КП: 

200.000.000,00

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

36
Аплицирати за Капитални пројекат 2020 - 2022 "Изградња, 

реконструкција и проширење комплекса Хеликоптерске јединице
ДП-ХЈ / СМФП

Буџет, КП: 

678.000.000,00

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

I квартал 

37

Унапредити сарадњу, размену искустава и заједничко обучавање 

са специјалним јединицама чланицама АТЛАС мреже ЕУ 

(Француска, Аустрија, Бугарска, Белгија, Немачка, Мађарска, 

Италија)  

ДП-САЈ / СМСЕПП 

/ СМФП

Буџет РС, 

937.000,00 динара

Европске 

интеграције
IV квартал 

38

Унапредити међународну сарадњу, размену искустава и 

заједничко обучавање са иностраним  јединицама (Кина,Турска, 

Белорусија, САД, УАЕ, Мађарска, Чешка)  

ДП-САЈ / СМСЕПП 

/ СМФП

Буџет РС, 

4.800.000,00 динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

39

Спровести селекциону обуку кандидата за САЈ у складу са 

Програмом селекционе обуке за САЈ, а стручно усавршавање 

полицијских службеника САЈ реализовати у складу са Програмом 

стручног усавршавања полицијских службеника САЈ за 2020. 

годину 

ДП-САЈ / СМФП / 

СЉР

Буџет РС, 

7.330.000,00 динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

40

У складу са важећим програмима обука реализовати 

специјалистичке обуке за: снајперска дејства, рониоце, водиче и 

дресуру службених паса, за поступање са формацијским и 

импровизованим убојним средствима, као и курс за КДЗ

ДП-САЈ / СМФП / 

СЉР

Буџет РС, 

1.100.000,00 динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

41

Спровести обуку Тима за подршку и Групе за медицинску 

подршку САЈ у складу са Програмом стручног усавршавања 

полицијских службеника САЈ за 2020. годину

ДП-САЈ / СМФП / 

СЉР

Буџет РС, 

600.000,00 динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал



42

Спровести заједничко обучавање и увежбавање са Специјалном 

бригадом Војске Србије у складу са Програмом стручног 

усавршавања полицијских службеника МУП у 2020. години 

ДП-САЈ / ВС
Буџет РС, 

300.000,00 динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

43

а) Урадити пројектну докуменацију (1. балистички пројекат за 

уништавање УБС, 2. допуна елабората за стрелиште, 3. пројекат 

за полигон вожње борбених возила, 4. пројекат за ситуациону 

кућу KILL HOUSE); б) изградити (полигон за уништавање УБС, 

радионички блок, полигон за вожњу борбених возила и 

ситуациону кућу KILL HOUSE ); б) реконструисати и адаптирати 

(ресторан и смештајни објекат; в) објекте инфраструктуре у бази 

јединице намењених за рад, обуку и боравак припадника

ДП-САЈ / СМФП  

Буџет РС, 

61.000,000,00 

динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

44
Планирати набавку нове опреме, техничких средстава, возила и 

наоружања, неопходних за рад и извршавање наменских задатака
ДП-САЈ / СМФП  

Буџет РС, 

291.000,000,00 

динара

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

45

Стално праћење и анализирање стања безбедности и безбедносно 

интересантних појава и догађаја на подручју АП КиМ, нарочито 

у области тероризма и органозованих криминалних делатности 

као и посебне активности на слободи кретање на 

административним прелазима са АП КиМ и ИБМ

ДП-Координациона 

управа за Косово и 

Метохију

Буџет РС; редовна 

буџетска средства

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/      

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1
Израдити ревизију Акционог плана за Поглавље 24 - Правда, 

слобода и безбедност

СМСЕПП / 

организационе 

јединице 

Министарства и 

органи државне 

управе

Tрошкови 

имплементације 

активности биће 

накнадно 

процењени

Европске 

интеграције
I квартал 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, ЕВРОПСКЕ ПОСЛОВЕ И ПЛАНИРАЊЕ



2
Израдити Извештај о спровођењу Акционог плана за Поглавље 

24 - Правда, слобода и безбедност

СМСЕПП / 

надлежне 

организационе 

јединице 

Министарства, 

органи државне 

управе

Нема трошкова, 

запослени раде у 

оквиру редовних 

радних активности

Европске 

интеграције
I и III квартал

3

Израдити прилог за Годишњи извештај Европске комисије о 

напретку Републике Србије у преговорима за пријем у чланство 

Европске уније, у оквиру Поглавља 24 - Правда, слобода и 

безбедност

СМСЕПП / 

надлежне 

организационе 

јединице 

Министарства, 

органи државне 

управе

Нема трошкова, 

запослени раде у 

оквиру редовних 

радних активности

Европске 

интеграције
I и IV квартал 

4

Дефинисати активности Министарства унутрашњих послова, за 

допринос изради ревизије Акционог плана за Поглавље 23 - 

Правосуђе и основна права

СМСЕПП / ДП / 

Секретаријат / СЉР 

/ Кабинет министра

Нема трошкова, 

запослени раде у 

оквиру редовних 

радних активности

Европске 

интеграције
I квартал 

5

Израдити прилог из делокруга надлежности Министарства 

унутрашњих послова за Извештај о спровођењу Акционог плана 

за Поглавље 23 - Правосуђе и основна права

СМСЕПП / ДП / 

Секретаријат / СЉР 

/ Кабинет министра

Нема трошкова, 

запослени раде у 

оквиру редовних 

радних активности

Европске 

интеграције

I, II, III и IV 

квартал 

6

Израдити прилог за Годишњи извештај Европске комисије о 

напретку Републике Србије у преговорима за пријем у чланство 

Европске уније, за активности из делокруга надлежности 

Министарства унутрашњих послова, у оквиру Поглавља 23 - 

Правосуђе и основан права

СМСЕПП / ДП / 

Секретаријат / СЉР 

/ Кабинет министра-

ОМК

Нема трошкова, 

запослени раде у 

оквиру редовних 

радних активности

Европске 

интеграције
I и IV квартал 

7

Спроводити активности у складу са члановима 80-87 Споразума о 

стабилизацији и придруживању, који се односе на област Правде, 

слободе и безбедости

СМСЕПП 

Tрошкови 

Министарства у 

просеку износе 

360.000 динара за 

три представника 

МУП

Европске 

интеграције
IV квартал

8

Израдити табелу усклађености за предлог уредбе о начину 

вођења националног ДНК регистра и ближим условима за 

размену и пренос података након спроведене ТАЕКС мисије 

СМСЕПП / МУП ТАЕКС
Европске 

интеграције
I квартал 



9
Израдити табелу усклађености у делу који се односи на 

нормативни оквир НКОС 
СМСЕПП

Програм помоћи 

шведске полиције 

III (SPAP III) 2019-

2020 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

До завршетка 

пројекта

10
Израдити табелу усклађености за законске и подзаконске акте у 

области контроле наоружања 

СМСЕПП/Радна 

група МУП

Буџет Републике 

Србије-редовне 

активности. 

Трошкови 

имплементације 

прописа који ће 

бити усвојени биће 

дефинисани 

приликом израде 

истих

Европске 

интеграције
IV квартал

11
Израдити табелу усклађености за законске и подзаконске акте у 

области контроле безбедности саобраћаја 

СМСЕПП / Радна 

група МУП

Буџет Републике 

Србије-редовне 

активности. 

Трошкови 

имплементације 

прописа који ће 

бити усвојени биће 

дефинисани 

приликом израде 

истих

Европске 

интеграције
IV квартал 

12
Израдити табеле усклађености за подзаконске акте у области 

критичне инфраструктуре 

СМСЕПП / Радна 

група МУП

Буџет Републике 

Србије-редовне 

активности. 

Трошкови 

имплементације 

прописа који ће 

бити усвојени биће 

дефинисани 

приликом израде 

истих

Европске 

интеграције
III квартал 



13
Успоставити систем компатибилан са системима ЕУ, ЕУРОДАК, 

ЕУРОСУР, АПИ/ПНР 

СМСЕПП / 

организационе 

јединице 

Министарства 

Пројекат /Буџет 

Републике Србије, 

евентуални 

трошкови за 2020. 

годину биће 

накнадно одређени 

у складу са 

додељеним 

лимитима

Европске 

интеграције

До завршетка 

пројекта

14

Спровести Споразум између Републике Србије и Агенције 

Европске уније за сарадњу у спровођењу закона (Европол) о 

упућивању официра/дефинисање годишњег плана сарадње и 

употреба нових алата Европола

СМСЕПП

Буџет Репбулике 

Србије-редовне 

активности

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

15

Обезбедити предуслове за имплементацију Мапе пута за одрживо 

решење за сузбијање недозвољеног поседовања, злоупотребе и 

трговине малокалибарским и лаким оружјем и припадајућим 

муницијом на Западном Балкану до 2024.

СМСЕПП / СМФП / 

ДП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
IV квартал 

16

Обезбедити предуслове за имплементацију регионалног програма 

UNODC за Југоисточну Европу и израда извештаја о 

имплементацији

СМСЕПП / ДП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

I квартал 

17

Обезбедити предуслове за спровођење Споразума о статусу 

између Републике Србије и Европске уније о акцијама које 

спроводи Европска агенција за граничну и обалску стражу у 

Републици Србији - Frontex  

СМСЕПП

Буџет Репбулике 

Србије-редовне 

активности

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

 I и II квартал



18

Оценити спровођење Споразума о статусу између Републике 

Србије и Европске уније о акцијама које спроводи Европска 

агенција за граничну и обалску стражу у РС - Frontex  

СМСЕПП

Буџет Репбулике 

Србије-редовне 

активности

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

19

Планирати, иницирати, ускладити, израдити и потписати 

меморандуме, протоколе, споразуме и остале правне акте чије се 

доношење сматра потребним за несметану и унапређену 

међународну сарадњу, као и праћење испуњавања обавеза 

хармонизације правних прописа у домену унутрашњих послова 

са важећим међународним правним актима у сарадњи са 

надлежним организационим јединицама Министарства 

унутрашњих послова и владиним институцијама

СМСЕПП/ 

организационе 

јединице 

Министарства

Буџет РС 

57.033.600 динара + 

буџет МУП РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције, 

Европске 

интеграције, Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници, 

Реформа 

Министарства

IV квартал 

20

Учествовати у изради Акционог плана за улазак у шенгенски 

простор и пратити усклађивање документа у складу са правним 

тековинама Европске уније у области Шенгена

СМСЕПП

ИПА 2014 

Шенгенски 

акциони план – 

Акциони документ: 

Подршка сектору 

унутрашњих 

послова 

вредност пројекта 

1.500.000 евра 

Европске 

интеграције

До завршетка 

пројекта

21

Учествовати у изради и пратити израду Оперативног плана за 

примену Процене претњи од тешког и организованог криминала - 

СОКТА 

СМСЕПП / ДП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције; 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

I и II квартал



22

Израдити Нацрт акционог плана за период 2020-2021. године за 

спровођење Стратегије развоја Министарства унутрашњих 

послова за период 2018-2023. године

СМСЕПП / 

организационе 

јединице 

Министарства

100.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупцијие; 

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Реформа 

Министарства

III квартал 

23
Израдити Нацрт програма полиције у заједници, са Предлогом 

акционог плана
ДП / СМСЕПП

100.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

24

Израдити Предлог акционог плана за период 2021-2022. година за 

спровођење Стратегије за борбу против високотехнолошког 

криминала за период 2019-2023. година

Радна група / ДП / 

СМСЕПП 

80.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал



25

Израдити Предлог акционог плана за период 2021-2022. година за 

спровођење Стратегије за превенцију и сузбијање трговине 

људима, посебно женама и децом и заштите жртава за период 

2017-2022. година

Радна група / ДП / 

СМСЕПП 

80.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

26

Израдити Предлог акционог плана за период 2021–2022. година 

за спровођење Стратегије контроле малог и лаког оружја у 

Републици Србији за период 2019-2024. година

Радна група / ДП / 

СМСЕПП 

100.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

27
Израдити Предлог стратегије смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама

Радна група / СВС / 

СМСЕПП

200.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



28

Учествовати у изради Акционог плана за спровођење Програма 

рада Владе из делокруга надлежности Министарства унутрашњих 

послова

СМСЕПП / 

организационе 

јединице 

Министарства

нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

29

Учествовати у имплементацији Националне стратегије за борбу 

против дроге из делокруга надлежности Министарства 

унутрашњих послова

ДП / СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције; 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

30

Сачинити анализу спровођења Националне стратегије за 

спречавање и борбу против тероризма за период 2017-2021. 

година, са препорукама

Координационо 

тело за спречавање 

и борбу против 

тероризма / 

организационе 

јединице МУП / 

СМСЕПП 

ЕУ интеграције

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

III квартал 

31

Учествовати у изради анализе ефеката докумената јавних 

политика (ex post) - Стратегија супротстављања ирегуларним 

миграцијама у Републици Србији за период 2018-2020. година, са 

пратећим Акционим планом за период 2019-2020. година; 

Стратегије за превенцију и сузбијање трговине људима, посебно 

женама и децом и заштите жртава за период 2017-2022. година, 

са пратећим Акционим планом за период 2019-2020. година

Радна група / 

организационе 

јединице 

Министарства / 

СМСЕПП

30.000 динара 

трошкови 

неопходни за 

функционисање 

Радне групе

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

III и IV квартал 

32

Израдити анализе ефеката (ex-ante) докумената јавних политика у 

складу потребама организационих јединица МУП (Програм 

полиције у заједници, Стратегија супростављања ирегуларним 

миграцијама, Стратегија смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама, Стратегија за интегрисано 

управљање границом)

Радна група / 

организационе 

јединице 

Министарства / 

СМСЕПП / домаћи 

експерт

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



33

Припремити пројекте који се финансирају из фондова Европске 

уније (програм ИПА 2017) и других међународних извора 

(Шведска, Норвешка)
СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава; 

евентуални 

трошкови 

контрибуција биће 

накнадно одређени

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције

IV квартал (у 

зависности од 

програмских и 

пројектних 

циклуса 

донатора)

34
Спроводити претходни поступак за прибављање сагласности за 

реализацију међународних донација
СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал (у 

зависности од 

рокова које 

прописују 

међународни 

донатори)

35

Учествовати на регионалном састанку Управног одбора пројекта 

ИПА 2 "Регионална подршка заштити осетљивих миграција на 

Западном Балкану“

СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
I квартал 

36

Учествовати на састанцима Одбора Мреже Европске уније за 

реинтеграцију (ERRIN) и Одбора Инцијативе Европске уније за 

политику повратка (EURINT)

СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
I и II квартал

37

Учествовати у раду Комисије за праћење безвизног режима за 

путовања у Европску унију и припрема прилога за Извештај 

Комисије

СМСЕПП / ДП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

II и IV квартал

38
Учествовати у раду Конвенције о полицијској сарадњи у 

југоисточној Европи (PCC SEE)
СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 



39

Припремити и учествовати у оквиру Делегације Министарства 

унутрашњих послова на састанку високог нивоа француско-

немачке заједничке координационе иницијативеза недозвољену 

трговину оружјем на Западном Блакану

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
I квартал

40

Припремити учешће на састанку Заједничког комитета Европске 

уније и Западног Балкана у области контроле лаког и 

малокалибарског наоружања

СМСЕПП / ДП

Уколико је састанак 

у Бриселу 

трошкови 

Министарства у 

просеку износе 

120.000 динара по 

представнику 

Министарства

Европске 

интеграције
IV квартал 

41

Припремити учешће на неформалном састанку министара 

унутрашњих послова Европске уније и Западног Балкана у 

области правосуђа и унутрашњих послова

СМСЕПП 

Трошкови 

делегације 

Министарства у 

просеку око 200.000 

динара

Европске 

интеграције
II квартал 

42
Припремити учешће на трећем и четвртом регионалном 

координационом састанку за SALW 
СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
II и IV квартал

43
Припремити учешће на састанку Заједничког комитета за 

реадмисију између Републике Србије и Европске уније
СМСЕПП / ДП

Уколико је састанак 

у Бриселу 

трошкови 

Министарства у 

просеку износе 

120.000 динара по 

представнику 

Министарства

Европске 

интеграције
IV квартал 

44

Припремити учешће делегације Министарства, на састанцима у 

оквиру Берлинског процеса, као дипломатске иницијативе за 

проширење Европске уније на Западни Балкан 

СМСЕПП

трошкови 

делегације 

Министарства око 

200.000 динара

Европске 

интеграције
III квартал 



45

Припремити учешће делегације Министарства на састанку 

Управљачке групе за испуњавање обавеза у оквиру Берлинског 

процеса у области безбедности

СМСЕПП / ДП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
I  квартал

46
Припремити учешће у оквиру дијалога у области дрога, ЕУ-

Западни Балкан
СМСЕПП / ДП Буџет МУП РС

Европске 

интеграције; 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

II  квартал

47

Припремити учешће представника Министарства унутрашњих 

послова у раду ИНТЕРПОЛ, организовати билатералне састанке 

са државама чланицама ИНТЕРПОЛ и учестововати у оквиру 

делегације РС на седници Генералне скупштине Интерпола, која 

ће 2020. године бити одржана у Уругвају

СМСЕПП / ДП / 

МСП / ККиМ
Буџет МУП РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

48

Организовати састанке Националног управног одбора ИПА 2 

пројекта „Регионална подршка заштити осетљивих миграција на 

Западном Балкану“ - фаза 2

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
III квартал 

49

Израдити извештај о спровођењу фазе 1 ИПА 2 пројекта 

„Регионална подршка заштити осетљивих миграција на Западном 

Балкану“

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
II и IV квартал

50

Израдити извештај о спровођењу секторских програма, пројеката 

и/или појединих мера у оквиру секторских ИПА програма СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције

IV квартал (у 

зависности од 

рокова које 

прописује ИПА 

оперативна 

структура)



51

Израдити извештаје и информације о обавезама проистеклим из 

увођења децентрализованог система управљања средствима из 

фондова ЕУ, у циљу одржања добијене акредитације система као 

дела оперативне структуре ИПА 

СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције

IV квартал (у 

зависности од 

рокова које 

прописује ИПА 

оперативна 

структура)

52

Израдити извештај о спровођењу Мапе пута за одрживо решење 

за сузбијање недозвољеног поседовања, злоупотребе и трговине 

малокалибарским и лаким оружјем и припадајућим муницијом на 

Западном Балкану до 2024.

СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
I  и IV квартал

53

Израдити извештај о спровођењу Аранжмана за спровођење 

Заједничког акционог плана за борбу против тероризма за 

Западни Балкан између Европске комисије и државних органа у 

Репбулици Србије

СМСЕПП

Буџет Републике 

Србије - редовне 

активности

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

II и IV квартал

54
Израдити извештај о примени Конвенција Организације 

Уједињених нација из области опојних дрога и прекурсора
СМСЕПП / ДП 

нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

55

Планирати и организовати билатералне и мултилатералне 

састанке министра унутрашњих послова, државних секретара и 

кабинета министра 

СМСЕПП / КМ Буџет МУП РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

56

Планирати међународну стратешку сарадњу и креирати 

стратешке циљеве Министарства унутрашњих послова Републике 

Србије на нивоу билатералне сарадње и активно пружати 

подршку међународној оперативној сарадњи Министарства 

унутрашњих послова. 

СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

III квартал



57 Унапредити сарадњу између EMCDDA и МУП СМСЕПП

Буџет Репбулике 

Србије-редовне 

активности

Европске 

интеграције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

58
Израдити анализу и препоруке учешћа Министарства 

унутрашњих послова у активностима Савета Европе
СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

59
Израдити анализу и препоруке учешћа Министарства 

унутрашњих послова у активностима MARRI Регионалног центра
СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

60

Израдити анализу и препоруке учешћа Министарства 

унутрашњих послова у активностима Међународне организације 

за миграције (ИОМ)

СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

61

Израдити анализу и препоруке учешћа Министарства 

унутрашњих послова у активностима Међународног центра за 

развој миграционе политике  

СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

62

Израдити анализу и препоруке учешћа Министарства 

унутрашњих послова у активностима Центра за спровођење 

закона у Југоисточној Европи (СЕЛЕК)

СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

63

Израдити анализу и препоруке учешћа Министарства 

унутрашњих послова у активностима Организације за безбедност 

и сарадњу у Европи (ОЕБС) 

СМСЕПП / МУП Буџет МУП РС

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

64

Израдити анализу учешћа полицијских службеника у 

мултинационалним операцијама, са препорукама за будуће 

ангажовање

СМСЕПП / ДП Буџет МУП РС
Европске 

интеграције
IV квартал 



65

Усмеравати и пратити рад официра за везу СМСЕПП у циљу 

остваривања и унапређења међународне сарадње у области 

унутрашњих послова

СМСЕПП Буџет МУП РС

Европске 

интеграције; 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

66

Пратити спровођење Акционог плана Стратегије супротстављањa 

ирегуларним миграцијама у Републици Србији за период 2018-

2020. година

Радна група / 

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

полугодишње

67

Пратити спровођење Акционог плана за период 2020-2021. 

година Стратегије развоја Министарства унутрашњих послова. 

Израдити кварталне извештаје по успостављеној процедури и 

формату извештавања, односно израђеном моделу за прикупљање 

података за праћење и извештавање у складу са Стратегијом

Радна група / 

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције

квартално од  

усвајања АП

68

Пратити  реализацију  постојећих стратешких докумената  МУП  

(Стратегија супротстављања ирегуларним миграцијама у 

Републици Србији за период 2018-2020. година, са пратећим 

Акционим планом 2019 - 2020 године; Акциони план за период 

2019-2020 за примену Стратегије за превенцију и сузбијање 

трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава за 

период 2017-2022. година), тако и документа јавних политика за 

које ће се образовати радна тела за праћење новоусвојених 

стратегија МУП (Стратегија контроле малог и лаког оружја у 

Републици Србији за период 2019- 2024, са пратећим Акционим 

планом за 2019 - 2020. година; Стратегија за борбу против 

високотехнолошког криминала за период 2019-2023. година, са 

пратећим Акционим планом за 2019 - 2020. година)

Радне групе / 

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

континуирано



69

Пратити реализацију како постојећих, тако и документа јавних 

политика која буду усвојена у посматраном периоду у којима је 

наше министарство одређено за носиоца активности, а друга 

министарства су били предлагачи доношења ових докумената 

(нови Акциони план за спровођење програма рада Владе; 

Акциони план за спровођење Стратегије за социјално 

укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 

2016-2025. године; Акционог плана за остваривање права 

националних мањина; Националне стратегије за младе 2015-2025. 

годинa)

Радне групе / 

СМСЕПП 

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

70
Израдити Приручник за планирање и презентовати Приручник 

запосленима у МУП
СМСЕПП

Програм помоћи 

шведске полиције 

развоју 

Министарства 

унутрашњих 

послова - СПАП 3 - 

Стратешка 

компонента

Реформа 

Министарства
II квартал

71

Сачинити програм обуке на тему Израде докумената јавних 

политика и Приручник за планирање поставити на Е-учионици 

Министарства

СМСЕПП / СЉР

Програм помоћи 

шведске полиције 

развоју 

Министарства 

унутрашњих 

послова - СПАП 3 - 

Стратешка 

компонента

Реформа 

Министарства
IV квартал

72
Упознати запослене у МУП са новим прописима ЕУ у области 

заштите личних података у сектору унутрашњих послова
СМСЕПП

Програм помоћи 

шведске полиције 

развоју 

Министарства 

унутрашњих 

послова - СПАП 3 - 

Стратешка 

компонента

Реформа 

Министарства
IV квартал



73
Јачати капацитете Преговарачке групе за пријем Републике 

Србије у чланство Европске уније у оквиру Поглавља 24
СМСЕПП

Програм помоћи 

шведске полиције 

развоју 

Министарства 

унутрашњих 

послова - СПАП 3 - 

Стратешка 

компонента

Реформа 

Министарства
IV квартал

74

Спроводити активности у оквиру Плана МУП за спровођења 

НАП за примену Резолуције СБ УН 1325 "Мир, жене и 

безбедност" у РС (2019-2020). Координирати радом Аналитичке 

групе МУП, контакт особама из сектора МУП и полицијских 

управа за анализу, праћење и извештавање о спровођењу  НАП за 

примену Резолуције СБ УН 1325 "Мир, жене и безбедност" у РС 

(2017-2020)

Аналитичка група 

МУП / СМСЕПП

Програм помоћи 

шведске полиције 

развоју 

Министарства 

унутрашњих 

послова - СПАП 3 - 

Стратешка 

компонента; буџет 

МУП-а за трошкове 

превоза 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

75
Израдити Директиву која регулише процесе израде документа 

јавних политика и планских докумената у МУП

СМСЕПП / 

Секретаријат

Програм помоћи 

шведске полиције 

развоју 

Министарства 

унутрашњих 

послова - СПАП 3 - 

Стратешка 

компонента

Реформа 

Министарства
III квартал

76
Израдити Директиву о начину поступања приликом израде 

нацрта правног акта и прибављања мишљења Европске комисије
СМСЕПП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Европске 

интеграције
III квартал



77
Израдити Средњорочни план МУП за 2021. годину са 

пројекцијом за 2022. и 2023. годину

СМСЕПП / СМФП / 

МУП

50.000 динара за 

трошкове израде 

документа, док ће 

трошкови 

спровођења 

активности бити 

дефинисани у 

самом документу и 

исте у овом 

тренутку није 

могуће предвидети 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције; 

Реформа 

Министарства

IV квартал

78
Унапредити капацитете запослених у МУП из области анализе 

ефеката јавних политика (ex-ante и ex-post анализе)
СМСЕПП / МУП

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства

IV квартал 

2020. године

79

Објавити План рада Министарства унутрашњих послова на 

званичној интернет страници МУП, у циљу унапређења 

транспарентности рада МУП

СМСЕПП / ОМК

Нема додатних 

трошкова - у 

оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције; Већа 

безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције; 

Реформа 

Министарства

I квартал

Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/     

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ



1

Наставити активности у процесу придруживања Републике 

Србије Европској унији (преговарачкo поглављe 10). Наведене 

активности ће се реализовати кроз учешће на округлим 

столовима, радионицама, обукама и семинарима и стручној 

помоћи оргаизационим јединицама МУП-а у редактури 

докумената Европске уније у области информационе безбедности

Центар за реаговање 

на нападе на 

информациони 

систем (ЦЕРТ) / 

Кабинет министра /

СМСЕПП / САТИТ

Буџет Републике 

Србије

Европске 

интеграције
IV квартал

2

Реализовати идентификацију, означавање критичне 

информационе инфраструктуре и предлагати мере за њену 

заштиту. Усклађивати  примењене мере заштите информационог 

система са стандардима Европске уније и другим међународним 

стандардима

ЦЕРТ / Кабинет 

министра / СВС / 

САТИТ

Буџет Републике 

Србије 

Европске 

интеграције
IV квартал

3
Набавка надоградње система за управљање инцидентима и 

догађајима

ЦЕРТ / Кабинет 

министра / САТИТ

Буџет Републике 

Србије 

22.000.000,00 

динара (опрема и 

софтверски алати)

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

4

Размењивати информације са националним и међународним 

CERT тимовима преко специјализованих платформи за размену 

информација о инцидентима, а са Одељењем за борбу против 

високотехнолошког криминала преко достављања потребног 

доказног материјала за подношење кривичних пријава у 

електронском облику

ЦЕРТ / Кабинет 

министра / САТИТ / 

МТТТ /

Канцеларија за ИТ 

Владе 

РАТЕЛ, ДП-УКП

Буџет Републике 

Србије 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

5

Учешће у изради Стратегије развоја информационе безбедности, 

подзаконских аката о критичној инфраструктури на националном 

нивоу кроз учешће у Радној групи за израду нацрта Стратегије 

развоја информационе безбедности и Радној групи за израду 

подзаконских аката на основу Закона о критичној 

инфраструктури кроз учешће на округлим столовима, 

радионицама и обукама и семинарима

ЦЕРТ / Кабинет 

министра / САТИТ / 

МТТТ /

РАТЕЛ

Буџет Републике 

Србије 

Реформа 

Министарства
IV квартал



6
Учешће на обукама, семинарима, вежбама и тренинзима на пољу 

сајбер безбедности на домаћем и међународном нивоу

ЦЕРТ / Кабинет 

министра / СМФП / 

САТИТ

Буџет Републике 

Србије 

23.000.000,00 

динара (обука, 

опрема и 

софтверски алати)

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал

7

Реализовати Пројекат "Унапређење управљања сајбер 

безбедношћу на Западном Балкану", у циљу подизања и 

унапређења организационих, техничких и стручних капацитета 

ЦЕРТ тимова

ЦЕРТ / Кабинет 

министра / 

СМСЕПП / САТИТ 

/ DCAF (Geneva 

Centre for Security 

Sector Governance)

Буџет пројекта 

"Унапређење 

управљања сајбер 

безбедношћу на 

Западном Балкану" 

1.007.440 GBP

Европске 

интеграције
IV квартал

8

Реализација Програма подизања свести код запослених у МУП о 

претњама у сајбер простору и препорукама за превазилажење 

истих који ће обухватити 500 запослених у Министарству 

ЦЕРТ / СЉР / 

САТИТ

Буџет Републике 

Србије 800.000,00 

динара 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

9
Учешће у раду Радне групе ОЕБС за сајбер безбедност и учешће у 

другим активностима ОЕБС-а

ЦЕРТ / ОЕБС 

(Организација за 

европску безбедност 

и сарадњу)

Буџет Републике 

Србије 200.000,00 

динара

Европске 

интеграције
IV квартал

10
Учешће у раду међународних организација и удружења у области 

сајбер безбедности (Trusted Introducer, FIRST)

ЦЕРТ / ОЕБС, 

DCAF

Буџет Републике 

Србије 500.000,00 

динара      

(чланарина)

Европске 

интеграције
IV квартал

11

Подизање оперативних капацитета посебних и специјалне 

јединице Министарства унутрашњих послова - фаза I

Активности које се очекују овим капиталном пројектом је 

набавка радио комуникационе опреме, анти дрон опреме, 

дронoва, термовизијских уређаја и додатне опрема за радио 

комуникационе уређаје

САТИТ / ДП - САЈ, 

Жандармерија

Буџет Републике 

Србије 

800.000.000,00

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



12

Унапређење и модернизација система за персонализацију, 

оптимизација ефикасности,  унапређење софтвера за управљање 

процесом персонализације и праћења животног века докумената, 

потрошног материјала и резервних делова – „INCAPE 2.0“

САТИТ / ДП - УПП 

/ СМФП / НетСет, 

Милбауер

Буџет МУП по 

плану ЈН

Реформа 

Министарства
IV квартал

13

Увођење у продукцију нових типова идентификационих 

документаа –   службене картице за друге државне органе, 

пограничне пропуснице и путне исправе за избеглице

САТИТ, ДП - УП, 

ЗИН, НетСет, 

Милбауер 

Буџет МУП по 

плану ЈН

Реформа 

Министарства
IV квартал

14

Надоградња производних капацитета система за персонализацију 

и паковање идентификационих докумената – набавка машине за 

ковертирање, машине за персонализацију путних исправа и 

машине за персонализацију картичних докумената 

САТИТ / СМФП

Буџет Републике 

Србије/ Капитални 

пројекат 

"Обнављање 

опреме - машина за 

персонализацију и 

паковање ИД 

докумената"

Реформа 

Министарства
IV квартал

15

Увођење серијског броја образаца картичних докумената у 

систем персонализације ради повезивања електронских 

евиденција са ЗИН-ом.

САТИТ / СМФП / 

ЗИН, НетСет, 

Милбауер 

Нема додатних 

трошкова

Реформа 

Министарства
IV квартал

16

Капитални пројекат "Видео надзор у саобраћају-фаза 2" - 

Имплементација мобилне широкопојасне ЛТЕ мреже четврте 

генерације за потребе државних органа у Републици Србији - 

планиран завршетак пројекта ЛТЕ мреже, тј инсталација базних 

станица за покривање ЛТЕ сигналом територије града Београда

САТИТ / ДП / 

СМФП

Буџет Републике 

Србије - 

1.617.200.000,00 

динара са ПДВ 

(укупна вредност 

пројекта 

4.976.000.000,00 

динара са ПДВ)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



17

Капитални пројекти : "Подизање телекомуникационих 

капацитета МУП РС"  и "Успостављање система обједињених 

комуникација" - проширење, унапређење и развој ТЕТРА мреже - 

планирана је инсталација 28 тетра базних станица, повећање 

покривености тетра сигналом и подела 800 нових терминалних 

уређаја

САТИТ / ДП - 

подручне 

полицијске управе 

(ППУ)

Капитални пројекти 

: "Подизање 

телекомуникациони

х капацитета МУП 

РС" 600.000.000 

дин са ПДВ и 

"Успостављање 

система 

обједињених 

комуникација" 

150.000.000 дин са 

ПДВ

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

18

Надоградња комуникационе мреже на територији Републике 

Србије - замена технолошки застареле опреме и проширење 

мреже због новоотворених организационих јединица МУП-а, 

прва фаза увођења бежичне мреже у објекту Палата Србија и 

наставак увођења сервиса IP телефоније у истом објекту

САТИТ, локалне 

самоуправе

Буџет Републике 

Србије 

- око 1.000.000€ 

(2019/2020)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

19

Реализација Капиталног пројекта "Видео надзор у саобраћају - 

фаза 2", којим је планирано увођење широкопојасне eLTE мреже 

и интелигентног видео надзора на око 800 локација камерних 

места на територији града Београда уз реконфигурацију и 

реконструкцију транспортне и приступне мреже 

САТИТ / ДП / 

СМФП

Буџет Републике 

Србије - 

1.617.200.000,00 

динара са ПДВ 

(укупна вредност 

пројекта 

4.976.000.000,00 

динара са ПДВ)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

20

Реализација Капиталног пројекта „Унапређење ИКТ капацитета 

за потребе оперативног рада Дирекције полиције“ - опремање 300 

патролних возила напредним сервисима и успостављање 

инфраструктуре за свеобухватну размену података у циљу 

ефикасније превенције криминала и откривања починиоца 

кривичних дела 

САТИТ / ДП / 

СМФП

Буџет Републике 

Србије (укупна 

вредност пројекта 

359.663.118,30 

динара са ПДВ)

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

2021. године

21

Унапређење информационог система за издавање 

идентификационих докумената у делу издавање личне карте за 

странце

САТИТ / ДП / 

НетСет

Буџет Републике 

Србије

Европске 

интеграције
I квартал 



22

Пуштање у продукцију ''Централне базе странаца (ЦДФ) - 

пројекат за примање и одговор на захтеве странаца  (Мали 

Шенген, боравак странаца, радна дозвола)

САТИТ / ДП 
Буџет Републике 

Србије

Европске 

интеграције
II квартал 

23
Оперативне претраге - унапређење у оквиру активности Радне 

групе за јачање капацитета Дирекције полиције
САТИТ / ДП 

Буџет Републике 

Србије

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

24

Развој спремности за успостављање Националног 

криминалистичко обавештајног систеам НКОС, 

Анализа потреба, успостављање нормативног оквира и јачање 

техничких капацитета за подршку успостављања и развоја 

Националног криминалистичко обавештајног система - НКОС

САТИТ, линије рада 

аналитике / ДП
Буџет РС, IPA2015

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

25
Анализа потреба и процена за развој ефикасне подршке у хитним 

ситуацијама успостављањем система 112
САТИТ / СВС Буџет РС, IPA2015

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

26 Израда Шенгенског акционог плана - компонента 6 САТИТ / ДП Буџет РС, IPA2014
Европске 

интеграције
IV квартал 

27
Учешће у пројектима иновативно истраживачког програма H2020 

- PERSONA и други пројекти по одобрењу ЕК
САТИТ

Средства H2020 

програма

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

28

Унапређење пословног окружења (е-Папир), 

унапређење пословног окружења - оптимизација и 

дигитализација административних поступака 

САТИТ / 

Секретаријат / ДП 

/СВС

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

29

План приоритетних активности за смањење административних 

терета у Републици Србији "Стоп бирократији" за период 2019-

2021

Тим за реформу 

јавне управе Владе 

РС, Канцеларија за 

ИТ и еУправу / 

САТИТ / ДП 

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 



30

Омогућавање нових и унапређење постојећих електронских 

услуга и електронских сервиса МУП-а, 

еУслуга "Замена возачке дозволе" преко националног Портала 

еУправа

еУслуга "Обједињена наплата" такси, накнада и трошкова преко 

националног Портала еУправа

САТИТ / ДП линије 

рада / Тим за 

реформу јавне 

управе Владе РС / 

Канцеларија за ИТ и 

еУправу

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

31

Учешће у увођењу Централног регистра становништва, 

У складу са донетим Законом о централном регистру 

становништва ("Сл. гласник РС" бр. 17/2019) оформљена је 

посебна радна група за планирање и реализацију активности на 

имплементацији овог закона у којом учествују и представници 

Министарства унутрашњих послова. Успостављање Централног 

регистра становништва је један од стубова развоја еУправе и 

дефинисан као приоритет на Владе РС

САТИТ / ДП / 

Канцеларија за ИТ и 

еУправу

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

32 Унапредити листу стандарда интероперабилности САТИТ Буџет РС
Европске 

интеграције
IV квартал 

33
Унапредити поступак размене података из казнене евиденције са 

Министарством правде
САТИТ Буџет РС

Реформа 

министарства
IV квартал 

34

Унапредити поступак наплате такси, накнада и трошкова путем 

платних картица и увођење ПОС терминала на шалтерима МУП-

а

САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

35
Унапредити електронску размену података на сервисној 

магистрали органа (СМО) у складу са Езуп 
САТИТ Буџет РС

Реформа 

министарства
IV квартал 

36

Омогућити приступ скупова отворених података, 

Један од аспеката развоја еУправе је омогућавање доступности 

отвореним скуповима података на порталу data.gov.rs, где се 

одређени скупови података из домена надлежнсоти МУП РС 

објављују (подаци о саобраћајним незгодама за територију Града 

Београда), активност се односи на даљу анализу и категоризацију 

података у домену надлежнсоти МУП РС који се могу 

категорисати као отворени подаци и омогућити њихово 

објављивање на овој платформи

САТИТ / ДП / 

Канцеларија за ИТ и 

еУправу

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

37

Примена савремених решења и унапређење функционалности 

сервиса на интранет и Интернет мрежи МУП САТИТ Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 



38

Примена савремених механизама у решавању безбедносних 

претњи који се тичу електронских сервиса МУП САТИТ Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

39

Учешће у припреми предлога пројеката за финансирање из 

билатералних и предприступних фондова ЕУ - ИПА фондова, 

који садрже ИКТ компоненту

САТИТ Буџет РС
Европске 

интеграције
IV квартал 

40

Учешће у раду радне групе за припрему, планирање и подршку 

реализацији препоруке ЕК -  "Припремити се за увођење 

јединственог централизованог криминалистичко-обавештајног 

система и безбедне платформе за комуникацију између органа за 

спровођење закона"

САТИТ, линије рада 

аналитике / ДП

Буџет РС, 

билатерална 

сарадња са 

Краљевином 

Шведском

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

41
Учешће у раду радне групе за реализацију препоруке везане за 

имплементацију Прумске одлуке - активност 6.1.3 АП24 
САТИТ

Буџет РС, ATIEX 

инструменти ЕК

 Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

42
Учешће у раду Координационог тела за унапређење адресног 

регистра
САТИТ Буџет РС

Реформа 

министарства
IV квартал 

43

Оцена ефеката реализације "Стратегије развоја ИКТ система у 

МУП-у 2016-2020. године" и припрама новог Стратешког плана 

развоја ИКТ у МУП РС за период 2021-2026. године 
САТИТ Буџет РС, донације

Реформа 

министарства
IV квартал 

44
Израда колаборационих сервиса електронског пословања 

САТИТ Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

45

Реализација Програма развоја електронске управе у Републици 

Србији од за период 2019. до 2022. године 

САТИТ / ДП / 

МДУЛС /  

Канцеларија за ИТ и 

еУправу

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 

46

Координација и развој апликативних решења за вођење 

евиденција у домену надлежности Министарства унутрашњих 

послова у складу са Законом о евиденцијама у МУП

САТИТ, Одељења 

за ИТ Нови Сад, 

Одељење за ИТ ПУ 

за Град Београд

Буџет РС
Реформа 

министарства
IV квартал 



47 Унапредити и проширити систем "Цивилни АФИС"

САТИТ / ДП -

НЦКФ,УМОПС, 

УУП/ Милбауер

Буџет - 149.880.000 

динара за трећу 

рату 

имплементације 

целокупног система

Европске 

интеграције
II квартал 

48

Успоставити сервисну платформу за безбедну размену података 

између надлежних органа у оквиру Националног 

Криминалистичко Обавештајног Система

САТИТ / ДП ИПА 2015

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

49

Увођење новог депешног система ДИСКО у организационе

јединице Mинистарства. Планирано је да се до краја 2020. године

у све организационе јединице МУП-a којe имају потребе за

депешним системом уведе исти и сходно томе да се изврши

гашење постојећег депешног система Ш92 и @92. 

САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

50
Развој и увођење ИКАР-ПРО система за шифровану размену

поверљивих информација преко мобилних уређаја
САТИТ / ДП-УКП Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

51

Интеграција апликација јединственог информационог ситема

ЈИС у јединствени систем за управљање корисницима и правима

приступа (Identity Access Management System) како би се

омогућио приступ апликацијама коришћењем службене

легитимације МУП

САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

52
Успостављање новог сертификационог тела министараства 

сходно донешеној законској регулативи која регулише ову област
САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

53

Успостављање система за управљање мобилним уређајима

(Mobile device management) у циљу заштите пословних

апликација МУП на службеним мобилним телефонима.

САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



54

Унапређење и континуирана детекција и отклањање ризика и 

малициозних активности у информационо комуникационом 

систему Министарства. 

САТИТ Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

55

Израда тромесечних информација и шестомесечних извештаја о 

стању јавне безбедности и раду Министарства за потребе Одбора 

за одбрану и унутрашње послове Народне скупштине

САТИТ
не захтева средства 

из буџета

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

тромесечно и 

шестомесечно I 

и II квартал

56
Израда криминалитичко-обавештајних информација у склопу 

Полицијско-обавештајног модела
САТИТ

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

месечно

57
Учешће у изради АП Националне процене претњи од тешког и 

организованог криминала (SOCTA)

САТИТ / ДП / 

СМСЕПП
Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

58 Израда плана и програма обуке аналитичара САТИТ Буџет РС
Реформа 

Министарства
IV квартал 

59

Преговарачко поглавље 18 - Статистика -  Истраживање у вези са 

статистиком азила, боравишних дозвола и илегалних миграција. 

Надоградња постојећих извештајних форми у складу са новим 

Законом о странцима "Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 

2018, 31 од 29. априла 2019. и Законом о азилу и привременој 

заштити "Службени гласник РС", бр. 24 од 26. марта 2018. године

САТИТ / СМЕПП / 

ДП-УГП / 

Републички завод за 

статистику

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Европске 

интеграције
IV квартал 

60
Комитет MONEYVAL Савета Европе из делокруга МУП-а радна 

група

САТИТ / СМЕПП / 

ДП / Републички 

завод за статистику

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

61
Пројекат „Регионална подршка заштити осетљивих миграција на 

Западном Балкану“ 

СМЕПП / ДП / 

САТИТ

финансирано од 

стране IPA II 

пројекта 

Европске 

интеграције
IV квартал 

62

Радна група "Спровођење активности у вези електронске размене 

података везано за Казнену евиденцију"  са Министарством 

правде –  Пројекат "двосмерна комуникација"

САТИТ / ДП / 

Министарство 

правде

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Реформа 

Министарства
IV квартал 



63

Пројекат "Осавремењавање вођења Казнене евиденције и других 

криминалистичко оперативних евиденција" кроз успостављање 

нове погодности за грађање Србије, на Порталу еУправа – 

„Уверење о (не)кажњавању на кућној адреси“

САТИТ / 

Канцеларија за ИТ 

Владе Републике 

Србије

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Реформа 

Министарства
IV квартал 

64

Intelligence Led Policing -"Полицијски послови вођени 

криминалистичко обавештајним информацијама" - Радна 

подгрупа за развој интегрисаног система база података и 

безбедносну заштиту модела ILP (прикупљање, обрада и анализа 

података)

САТИТ / ДП
нема додатног 

утрошка средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

током године

65

Израда програмских модела за статистичко извештавање - 

Пројекат  "Употреба средстава принуде" и "Потражна делатност - 

сегмент нестала лица" у програмском пакету IBM COGNOS 

САТИТ

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Већа ефикасност 

рада полиције
II квартал 

66 Пројекат "Увођење Document management system" у МУП

САТИТ / 

организационе 

јединице МУП

буџет Републике 

Србије - 2.000.000 

динара

Реформа 

Министарства
IV квартал 

67
Израда програмског модела за статистичко извештавање - 

Пројекат "Људски ресурси" и "Финансије".
САТИТ

нису потребна 

додатна средства из 

буџета

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

68

Почетак продукционог рада репројектоване WEB апликације  

"Оперативне евиденције дрога" и WEB апликације  "Евиденција 

вештачења психоактивних супстанци" за потребе Националног 

центра за криминалистичку форензику (апликација ће преко 

захтева за вештачење бити повезана са апликацијом "Оперативне 

евиденције дрога").

САТИТ - Одељење 

за информационе 

технологије Београд 

/ ДП-УКП

Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције                    

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

I квартал

69

Имплементација система DMSC Document Management System 

Communication (Систем комуникације и управљање документима) 

и ,,POWER BI" платформе

САТИТ, ОАТИТ 

Крагујевац / ДП-

ППУ

Буџет РС
Реформа 

Министарства

до завршетка 

пројекта

70
Учешће у пројекту "Безбедно детињство" - предавања на тему 

"Безбедно коришћење Интернета" ученицима основних школа

САТИТ, ОАТИТ 

Крагујевац / ДП - 

ПУ Крагујевац, ПУ 

Смедерево

Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 



71
Послови на измештању Одељења саобраћајне полиције ПУ 

Крагујевац на нову локацију

САТИТ, ОАТИТ 

Крагујевац, ДП - ПУ 

Крагујевац 

Буџет РС
Реформа 

Министарства

до завршетка 

пројекта

72
Изградња система видео надзора за градове Крагујевац, 

Смедерево, Јагодину и Пожаревац

САТИТ, ОАТИТ 

Крагујевац, ДП - 

ППУ и градске 

управе Крагујевац, 

Смедерево, 

Јагодина и 

Пожаревац

Финансирање из 

буџета Града 

Смедеревa  

107.684.256,00 

РСД,   

Финансирање из 

буџета Града 

Јагодинe 17500 

евра, Финансирање 

из буџета Града 

Пожаревца 

8.000.000,00 РСД и 

Финансирање из 

буџета Града 

Крагујевца 

22.500.000,00 РСД

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

73 Проширење видео надзора града Чачка

САТИТ, ОАТИТ 

Краљево, општина 

града Чачка

Општина града 

Чачка 1.500.000 

дин.

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

74 Проширење видео надзора града Ивањица

САТИТ, ОАТИТ 

Краљево, општина 

града Ивањица

Општина града 

Ивањице 1.000.000 

дин.

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

75 Израда видео надзора града Брус

САТИТ, ОАТИТ 

Краљево, општина 

града Брус

Општина града 

Брус 2.000.000 дин.

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

СЕКТОР УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ



Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/      

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1

Унапредити постојеће процедуре поступања у Сектору и 

израдити нове процедуре посебно за нове надлежности 

прописане Законом о полицији

СУК / Секретаријат Буџет РС / ИПА

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

2

Унапредити сарадњу са тужилаштвом на спровођењу истрага и 

јачати међуагенцијску сарадњу са другим државним органима, 

као и унапредити међународну оперативну сарадњу са сродним 

службама унутрашње контроле

СУК Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

3

Унапредити људске и техничке капацитете у циљу 

специјализације за спровођење истрага са елементима корупције 

и примене нових института за превенцију корупције (АП 23 и 24 

и НПАА)

СУК Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

4
Јачати капацитете Сектора у циљу превенције и сузбијања 

корупције
СУК Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

5 Унапредити капацитете за оперативну аналитику и тајно праћење СУК Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

IV квартал 

6

Спровести обуке за полицијске службенике Сектора у 

спровођењу нових института у превенцији корупције (у оквиру 

твининг пројекта „Јачање капацитета унутрашње контроле за 

борбу против корупције у Министарству унутрашњих послова“)

СУК / СМСЕПП

ИПА 2015 - 

вредност твининг 

пројекта: 1.000.000 

евра 

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

III квартал 



7
Обезбедити потребне информације и финансијска средства за 

израду софтвера за анализу ризика од корупције 

СУК / САТИТ / 

СМФП / СМСЕПП

У процедури за 

План јавних 

набавки у 2020. 

години (средства 

предвиђена Планом 

јавних набавки за 

2019. годину -

12.000.000 динара)

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

III квартал 

8
Обезбедити потребне информације и финансијска средства за 

израду софтвера за безбедносне провере

СУК / САТИТ / 

СМФП / СМСЕПП
Буџет РС

Борба против 

организованог 

криминала и 

корупције

III квартал 

Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/     

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1
Реализовати закључене уговоре по основу капиталних пројеката 

(возила, информатичка опрема, видео надзор)
СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

2 Израдити План набавки

СМФП / 

организационе 

јединице МУП / 

Управа за јавне 

набавке / Државна 

ревизорска 

институцијa  

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства
I квартал

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ



3 Реализовати капиталне пројекте Министарства

СМФП / 

организационе 

јединице МУП / 

Министарство 

финансија (МФ)-

Управа за јавне 

набавке / Државна 

ревизорска 

институција / 

Републичка 

комисија за заштиту 

права у поступцима 

јавних набавки / 

Републички 

секретаријат за 

законодавство / 

Генерални 

секретаријат Владе / 

акредитоване 

лабораторије, 

институти / БИА 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

4
Планирање капиталних пројеката и праћење финансијске 

реализације капиталних пројеката

СМФП / 

организационе 

јединице МУП / МФ

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства
IV квартал

5

Израдити предлог плана буџета и финалног плана извршења 

буџета на нивоу министарства, програма и програмских 

активности

Одељење за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове и буџет / 

орг.јединице МУП, 

МФ

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

I квартал,

 IV квартал



6 Изградња нове пословне зграде ПИ Калуђерица

СМФП - Одељење 

за логистику ПУ 

Београд, Одељење 

за изградњу и 

одржавање објеката 

и опреме, ГО 

Гроцка

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

7 Изградња нове пословне зграде ПС Лазаревац

СМФП - Одељење 

за логистику ПУ 

Београд, Одељење 

за изградњу и 

одржавање објеката 

и опреме, ГО 

Лазаревац

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

8

Реконструкција дотрајалих и преоптерећених електричних 

инсталација на којима долази до нагоревања каблова, опреме и  

разводних ормана и честог прекида у напајању електричном 

енергијом у објекту Полицијске управе за град Београд, Булевар 

деспота Стефана 107. Радови су највишег приоритета због 

угрожености од настанка пожара

СМФП, Одељење за 

логистику ПУ 

Београд, Одељење 

за изградњу и 

одржавање објеката 

и опреме

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

II квартал

9

Прикључење објекта ПС Палилула на даљински систем грејања, 

са реконструкцијом котларнице, која тренутно као енергент 

користи лож уље

СМФП, Одељење за 

логистику ПУ 

Београд, Одељење 

за изградњу и 

одржавање објеката 

и опреме, ГО 

Палилула

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



10

Континуирано вршење микрофилмовања архивске документације 

за потребе Министарства. Процес подразумева вршење 

припреме, микрофилмовање, унос података у базу и паковање 

обрађане архивске грађе (држављанства, стручни испити, 

персонални досијеи)

СМФП / ДП- УУП / 

СЉР / СВС

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства
IV квартал

11

Унапређење Магацинског комплекса "Дуваниште" (Смедерево) 

од стране Канцеларије за складиштење и смањење количина 

оружја, Бироа за политичко-војне послове Стејт департмента 

САД 

СМФП / SEESAC / 

UNDP / САТИТ

Донирана 

финансијска  

средства (Донација)

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

рок до априла 

месеца 2021. 

године

12

Пружање услуге делаборизације и уништења претичућих-

расходованих убојних средстава Министарства - Техничко-

ремонтни завод Крагујевац

СМФП  / ДП

Без накнаде било 

каквих трошкова и 

противуслуге 

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

до комплетног 

уништења 

убојних 

средстава

13

Израда јединствених процедура и уједначавање пословних 

процеса за материјално - финансијске, техничке и друге 

логистичке послове, на нивоу Одељења 

СМФП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства
IV квартал

14 Реализовати капитални пројекат Видео надзор - II  фаза СМФП / САТИТ 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

15
Изградити  објекат регионалног центра за ванредне ситуације у 

Врању
СМФП / СВС 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



16 Адаптирати и санирати објекат ВСЈ Кошутњак СМФП / СВС 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

17
Санирати, реконструкцисати и адаптацирати објекте  у 

Алексинцу за потребе пресељења Одреда Жандармерије из Ниша

СМФП / ДП-

Жандармерија 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

18
Адаптирати и реконструисати објекат ''Малог интерната'' ЦОПО 

у Сремској Каменици - I фаза
СМФП / СЉР 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

II квартал

19
Адаптирати и реконструисати објекат ''Малог интерната'' ЦОПО 

у Сремској Каменици  - II фаза
СМФП / СЉР 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

20
Израдити техничко-пројектну документацију за изградњу 

Команде Жандармерије у Београду 

СМФП / ДП-

Жандармерија 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

21
Израдити пројектну документацију за изградњу нових објеката 

ПО Копаоника и ПО Златибор 
СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



22
Припремити локацију и почети  изградњу новог објекта ПО 

Копаоника
СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

23
Припремити локацију  и почетети изградњу новог објекта ПО 

Златибор
СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

24 Друга фаза изградње новог објекта ПО Копаоника СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

25 Друга фаза изградње новог објекта ПО Златибор СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

26 Изградити  нови објекат ПИ Калуђерица СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства, 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

27 Изградити нови објекат ПС Лазаревац СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



28 Изградити  нови објекат ВСО у Алексинцу СМФП / СВС 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

29 Надоградити  и адаптирати   шалтер сале у објекту ПУ Краљево СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

30
Реконструисати  пословни простор објекта ПУ за град Београд у 

улици Љермонтова 12а

СМФП / ДП-ПУ за 

град Београд 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

31

Реконструисати, санирати и адаптирати објекте у базама 

специјалних и посебних јединица, као и у Центру за основну 

полицијску обуку у Наставном центру "Кула"

СМФП / СЉР 

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

32 Адаптирати и реконструисати објекат ЈЗО СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства, 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

33
Реконструисати, санирати и адаптирати објекте у базама 

специјалних и посебних јединица МУП - САЈ
СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал



34 Реконструисати објекат ПС Вождовац СМФП / ДП

у оквиру редовних 

буџетских 

средстава

Реформа 

Министарства; 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

Ред. 

бр.
Назив активности 

Носилац 

активности/     

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1

Спроводити пројект "Развијање Родне агенде у Министарству 

унутрашњих послова Републике Србије" кроз реализацију 

посебних циљева пројекта  (родна равноправност, 

дискриминација, Мрежа жена у полицији, Gender Coaching 

Program) и плана активности пројекта за 2020. годину

СЉР / 

организационе 

јединице МУП /

Краљевина Шведске 

- шведска полиција

Програм помоћи 

Краљевине 

Шведске - шведска 

полиција

Реформа 

Министарства;

Европске 

интеграције

IV квартал 

2

Учествовати у пројекту "Подршка развојним капацитетима 

стратешког управљања и европских интеграција у Министарству 

унутрашњих послова Републике Србије" кроз спровођење 

активности назначених за 2020. годину (перформанс менаџмент)

СЉР / 

организационе 

јединице МУП /

Краљевина Шведске 

- шведска полиција

Програм помоћи 

Краљевине 

Шведске - шведска 

полиција

Реформа 

Министарства;

Европске 

интеграције

II квартал 

3

Спровести евалуацију важећег Акционог плана и отпочети са 

израдом новог Акционог плана за период 2021-2023. године за 

спровођење Стратегије управљања људским ресурсима за период 

2018-2023. године

СЉР / 

организационе 

јединице МУП

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита 

Реформа 

Министарства
IV квартал 

4
Успоставити систем задржавања запослених у Министарству 

унутрашњих послова кроз припремне анализе у овој области

СЉР / 

организационе 

јединице МУП

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита 

Реформа 

Министарства
IV квартал 

5

Успостављање и примена система оцењивања државних 

службеника кроз примену подзаконских аката и развој 

апликације за оцењивање

СЉР / 

организационе 

јединице МУП

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита

Реформа 

Министарства
IV квартал 

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ 



6
Израдити Акт о безбедности и заштити на раду за запослене у 

Министарству унутрашњих послова

СЉР 

/организационе 

јединице МУП и 

други надлежни 

државни органи

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита

Реформа 

Министарства
IV квартал 

7
Израдити Програм стручног оспособљавања полазника основне 

полицијске обуке, за потребе граничне и саобраћајне полиције

СЉР / 

организационе 

јединице МУП / ДП

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

II квартал 

8
Реализовати специјалистичке обуке за граничног полицајца (за 

100 полицијских службеника)
СЉР / ДП 

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита - 

3.200.000

Европске 

интеграције
IV квартал

9
Реализовати специјалистичке обуке за граничног полицајца из 

радног односа (за 1800 полицијских службеника)
СЉР / ДП 

Буџет МУП РС у 

оквиру лимита

Европске 

интеграције
IV квартал

10
Увести експертски систем за селекциону процену, процену 

потенцијала и систематско праћење развоја запослених

СЉР / САТИТ / 

екстерни експерти

Буџет МУП 

3.000.000 динара на 

годишњем нивоу и 

суфнансирање 

(донације/пројекти)

Реформа 

Министарства
IV квартал 

11

Заменити службене значке и легитимације новим за све запослене 

у склaду са Уредбом о изгледу, форми и садржају службене 

значке и службене легитимације

СЉР / САТИТ
Буџет МУП РС у 

оквиру лимита

Реформа 

Министарства
IV квартал 

Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/     

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1 Системски улагати и јачати капацитете на свим нивоима СВС  Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ



2

Формирати организационе јединице у оквиру Министарства 

унутрашњих послова која ће бити надлежна за критичну 

инфраструктуру

СВС / 

организационе 

јединице МУП

Буџет РС

Реформа 

Министарства;

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције

IV квартал 

3
Потписати споразум о сарадњи са следећим земљама: Аустрија, 

Италија, Кипар, Румунија, Северна Македонија
СВС / СМСЕПП

Буџет 

РС/међународни 

програми и 

пројекти

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници; 

Европске 

интеграције

IV квартал 

4
Координирати процес израде Нацрта стратегије смањења ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама 
СВС   Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

5
Координирати процес израде Нацрта плана заштите и спасавања 

Републике Србије
СВС  Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

6
Припремати активности на успостављању Регистра ризика од 

катастрофа Републике Србије
СВС  Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

7

Израдити пројектну документацију система за даљинско 

активирање алармних сирена за јавно узбуњивање на територији 

Јужнобачког, Шумадијског и Нишавског управног округа 

СВС /САТИТ / 

Телеком Србија и 

други имаоци 

система веза

Буџет РС

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ



Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/     

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1

Ревизија система Полицијских послова, провером примене 

закона, правилника, интерних процедура и упутстава, кроз оцену 

интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности 

и потпуности (Дирекција полиције - Управа граничне полиције и 

Сектор за ванредне ситуације)

СИР
средства за редовна 

лична примања 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

2

Ревизија система Управљање људским ресурсима, кроз оцену 

постојећих поступака (система) и поштовања правила интерних 

контрола, оцењивањем учинка, давањем препорука и пружањем 

савета за унапређење система у Сектору за људксе ресурсе

СИР
средства за редовна 

лична примања 

Реформа 

Министарства
IV квартал 

3

Ревизија система Буџетског рачуноводства и извештавања и 

послова логистике, којим се стварају услови за рад полиције и 

других организациониј јединица МУП-а, кроз анализу и оцену 

квалитета, адекватност, поузданост и ефикасност функционисања 

интерних контролних механизама и процедура у Сектору за 

материјално финансијске послове

СИР
средства за редовна 

лична примања 

Већа безбедност 

грађана и рад 

полиције у 

заједници

IV квартал 

4

Ревизија система Управљање средствима развојне помоћи ЕУ 

(ИПА), кроз проверу функционисања интерних контрола и 

процедура у току пројектног циклуса, како би се допринело 

унапређењу рада у области управљања пројектима финансираним 

из фондова ЕУ

СИР
средства за редовна 

лична примања 

Европске 

интеграције
IV квартал 

Ред. 

бр.
Назив активности

Носилац 

активности/     

партнери

Процена 

финансијских 

средстава и извора 

финансирања

Веза са 

приоритетима 

МУП

Рок (квартал)

1

Анализа Предлога за измену и допуну Закона о тајности података 

и сачињавања додатних предлога у циљу усаглашаваља истих са 

предлозима других државниг органа и институција која учествују 

у раду радне групе

СЗБП/ БИА, ВБА, 

министарства
Буџет РС

Реформа 

Министарства

до завршетка 

активности

2
Анализа постојећег и сачињавање новог списка овлашћених лица 

за одређивање тајних података у МУП

СЗБП / 

организационе 

јединице МУП

Буџет РС
Реформа 

Министарства
I квартал

СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА



3
Ревидирање постојећих каталога докумената, података и 

информација који треба да буду означени степеном тајности

СЗБП / 

организационе 

јединице МУП

Буџет РС
Реформа 

Министарства
II квартал

4

Спровођење активности на плану примене Закона о тајности 

података у Министарству - анализа радних места  за која је по 

приоритету потребно извршити сертификацију за рад са тајним 

подацима а по захтеву организационих јединица МУП

СЗБП / 

организационе 

јединице МУП

Буџет РС
Реформа 

Министарства
IV квартал 


