
 

 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 

 

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА  

ГРАНИЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2027. ГОДИНЕ – 

КОЈИ СЕ ДОНОСИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ 
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I Увод 

 

Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022-2027. година, са Акционим планом за период 2022-2024. (у даљем тексту: 

Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022 – 2024. године) представља нов циклус планирања у 

области интегрисаног управљања границом у Републици Србији, имајући у виду да је постојећа Стратегија истекла, као и да се новим документом јавне политике 

усаглашавамо са променама које су настале на нивоу Европске уније. Акционим планом за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у 

Републици Србији 2022 – 2024. године утврђене су активности за достизање мера, односно посебних циљева у Стратегији. 

 

Акционим планом за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022 – 2024. године дефинисане су области, посебни циљеви, 

мере са активностима, рокови, надлежни органи државне управе одговорни за спровођење, као и извори финансирања.  

 

Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022 – 2024. године ће бити ревидиран по потреби како би се 

осигурао флексибилан оквир за суочавање са новим изазовима у интегрисаном управљању границама. Након истека периода имплементације приступиће се 

изради новог или ревизији постојећег Акционог плана у зависности од степена реализације активности. 

 

Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022 – 2024. године разрађује Поглавље 5. Стратегије које 

дефинише европски модел интегрисаног управљања границом и састоји се од следећих области: 

 

1)    Гранична контрола: 

1.1. Граничне провере, 

1.2. Надзор државне границе; 

2) Сузбијање прекограничног криминала; 

3) Поштовање и заштита основних људских права; 

4) Анализа ризика; 

5) Институционална сарадња у управљању границом; 

6) Мере на територији Републике Србије; 

7) Међународна сарадња; 

8) Повратак странаца; 

9) Размена информација и сaрадња са државама чланицама и агенцијама ЕУ и другим међународним организацијама; 

10) Механизам за контролу квалитета; 

11) Обука, истраживање и развој. 
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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ИНТЕГРИСАНОГ УПРАВЉАЊА ГРАНИЦОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 2022 – 2024. ГОДИНЕ  

 

ОПШТИ ЦИЉ: 

 
Свеобухватни развој, планирање и примена концепта интегрисаног управљања границом кроз унапређење сарадње и координације 

свих релевантних органа задужених за управљање границом 

Назив:  
Акциони план за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2022 – 2024. 

године 

Институција одговорна за праћење и 

контролу реализације: 
Министарство унутрашњих послова 

Документ јавне политике за који је акциони 

план утврђен: 
Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији за период 2022 – 2027. године 

Показатељ (и) на нивоу општег циља 

(показатељ ефекта) 

Степен реализације Акционог плана  

ОБЛАСТ: 1 Гранична контрола 

Подобласт: 1.1 Граничне провере 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1.1:   Национално законодавство се усклађује са европским правним оквиром и обезбеђено је његово спровођење 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

 Измене националног законодавства усмерене на усклађивање са правним тековинама ЕУ 

Мера 1.1.1.1: 

 

Анализа усклађености националног  правног оквира у области граничних провера са правним оквиром ЕУ, као и 

израда предлога измена националноги законодавног оквира у складу са анализом  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Израђена анализа законодавног оквира са табелама усклађености и предлози измена и допуна закона и 

подзаконских аката 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

Активност: Надлежни орган: Извор финансирања: Рок: Статус спровођења: 

 

 

1.1.1.1.1 
 

Анализа усклађености  Закона о 

граничној контроли и Закона о 

странцима са законодавним 

оквиром ЕУ у области 

граничних провера 

Министарство 

унутрашњих послова1 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности и ЕУ 

фондови - пројекат „Даља 

подршка интегрисаном 

управљању границом за 

Републику Србију“, који је 

2023  

                                                           
1 У колони „Надлежни орган“ болдован је државни орган који је odgovoran за спровођење активности. 
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Секретаријат  

 

Управа граничне 

полиције 

предложен за финансирање из 

ИПА 2022, 6.500.000 евра 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

 

1.1.1.1.2 
 

Израда табела усклађености 

Закона о граничној контроли 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције  

 

Секретаријат  

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови- веза 1.1.1.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  

 

 

1.1.1.1.3 
 

Израда табела усклађености 

Закона о странцима 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције  

 

Секретаријат  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

2023  
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 Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

 

1.1.1.1.4 
 

Израда нацрта закона у складу 

са резултатима анализе 

Министарство 

унутрашњих послова 

  

Управа граничне 

полиције  

 

Секретаријат 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2024  

 

 

1.1.1.1.5 
 

Израда нацрта подзаконских 

аката  у складу са донетим 

законима  

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Управа граничне 

полиције 

 

Секретаријат  

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2024  

1.1.1.1.6 

Праћење промена у европском 

законодавству и предлагање 

измена националног 

законодавства у складу са 

променом 

   

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

2022-2024  
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Управа граничне 

полиције 

 

Секретаријат 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

Мера 1.1.1.2: Израдити стандардне оперативне процедуре за обављање послова граничних провера 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђена анализа и донете Стандардне оперативне процедуре (СОП) 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

1.1.1.2.1 
Анализа постојећих СОП за 

обављање послова граничних 

провера 

Министарство 

унутрашњих послова  

Управа граничне 

полиције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - пројекат „Подршка ЕУ 

за ефикасно управљање 

границом“, ИПА 2016, буџет 

пројекта је 1.852.500 евра 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2022 
 

1.1.1.2.2 

Израда нових и усаглашавање 

постојећих СОП у складу са 

резултатима  анализе и обука 

полицијских службеника у 

циљу примене 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови – веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1.2:   Гранична полиција је ојачала техничке и оперативне капацитете 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређени капацитети Управе граничне полиције у циљу обављања граничних провера 

Мера 1.1.2.1: 
Унапређење капацитета Управе граничне полиције на основу резултата анализе из пројекта „Израда шенген 

акционог плана“ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђен и донет акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у граничној полицији  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

1.1.2.1.1 

Израда предлога акта о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

граничној полицији 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за људске ресурсе 

 

 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

1.1.2.1.2 

Усвајање акта  о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места у МУП у складу 

са извршеном анализом  

Влада  Републике 

Србије  

 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

2023  

Мера 1.1.2.2: 
Унапређење техничких капацитета Упаве граничне полиције у погледу граничних провера у складу са 

резултатима анализе из пројекта „Израда шенген акционог плана“ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђен је и спроводи се план опремљености у погледу унапређења граничних провера 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 
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1.1.2.2.1 

Израдити план опремања УГП 

у циљу обављања граничних 

провера у складу са 

приоритетима и  извршеном 

анализом  

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

1.1.2.2.2 

Спроводити план опремања 

УГП у правцу граничних 

провера  

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Управа граничне 

полиције  

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Буџет Републике Србије 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

економска класификација 512 – 

Машине и опрема 58.800.000,00 

динара у 2024. години 

2022-2024  

1.1.2.2.3 

Унапредити ИКТ 

инфраструктуре за граничне 

провере 

 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије  

 

Управа граничне 

полиције  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности, 

међународне донације и 

билатерална сарадња (део 

предложен за пројекат 

„Инструмент подршке за изградњу 

капацитета за интегрисано 

управљање границама на 

Западном Балкану“, спроводи 

ИОМ, а финансира Данска 400.000 

евра) 

 

 

2022-2024  
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Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

1.1.2.2.4 

Набавка специјалне и 

информатичке опреме за 

послове граничних провера 

Министарство 

унутрашњих послова  

Сектор за материјално 

финансијске послове 

Управа граничне 

полиције  

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије  

 

Буџет Републике Србије, 

међународне донације (660.000 

еур у 2022. години) и  билатерална 

сарадња, веза 1.1.2.2.3 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

економска класификација 512 – 

Машине и опрема 58.800.000,00 

динара у 2024. години;  

 

2022-2024  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1.3:   Гранични прелази се опремају и изграђују у складу са европским стандардима 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
Спроведено опремање граничних прелаза у складу са стандардима Европске уније и Шенгена 

Мера 1.1.3.1: Израдити анализу инфраструктурних капацитета и анализу опремљености граничних прелаза  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Образована радна група и извршена анализа опремљености граничних прелаза 
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Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Координационо тело за граничне прелазе у Републици Србији 

1.1.3.1.1 

Образовати радну групу за 

израду анализе 

инфраструктурних капацитета 

и анализе опремања граничних 

прелаза 

Координационо тело за 

граничне прелазе у 

Републици Србији 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022  

1.1.3.1.2 Израда анализе за унапређење 

инфраструктурних капацитета  
Радна група 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022  

1.1.3.1.3 

Израда плана на основу 

извршене анализе за 

реконструкцију/изградњу 

граничних прелаза у складу са 

приоритетима 

Радна група 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022  

1.1.3.1.4 
Израда анализе стања и плана 

набавке опреме на граничним 

прелазима са приоритетима 

Радна група 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022  
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1.1.3.1.5 

Израдити пројекте кабловских 

инсталација јаке и слабе струје, 

контроле приступа, 

противпожарне заштите и 

видео надзора у објектима за 

рад и смештај граничне 

полиције за граничне провере  

 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022  

1.1.3.1.6 

Успоставити системе 

кабловских инсталација јаке и 

слабе струје, контроле 

приступа, противпожарне 

заштите и видео надзора у 

објектима за рад и смештај 

граничне полиције за граничне 

провере  

 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

1.1.3.1.7 Изградња граничног прелаза 

Котроман  

Републичка дирекција 

за имовину Републике 

Србије  

Буџет Републике Србије  

 
2022  
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Веза са програмским буџетом: 

Програм 0605, Пројекат 5003, 

економска класификација 511 - 

150.000.000 динара у 2022. години 

1.1.3.1.8 Изградња граничног прелаза 

Нештин 

 

Републичка дирекција 

за имовину Републике 

Србије  

 

Буџет Републике Србије  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0605, Пројекат 5005, 

економска класификација 511   – 

54.000.000 динара (2022. година), 

107.000.000 динара (2023. година), 

168.000.000 динара (2024. годину) 

 

2024  

1.1.3.1.9 Изградња граничног прелаза 

Ђердап 2 

 

Републичка дирекција 

за имовину Републике 

Србије  

 

Буџет Републике Србије  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0605, Пројекат 5004 

економска класификација 511 – 

54.000.000 динара (2022. година), 

107.000.000 динара (2023. година), 

168.000.000 динара (2024. годину) 

 

 

2024  

1.1.3.1.10 Изградња граничног прелаза 

Гостун 

Министарство 

финансија  

Управа царина 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије 

Буџет Републике Србије  

Пројекат 5001 – 238.600.000 

динара (2022. година) 

2023  
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1.4:   Развој и успостављање нових информационих система везаних за граничне провере и њихова интероперабилност 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Успостављена интероперабилност ИТ система усмерена на обављање граничних провера и повезаност са системима 

Европске уније 

Мера 1.1.4.1: Унапређење информационог система граничне полиције 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

 

Израђена анализа, унапређени информациони системи за обављање граничних провера 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

1.1.4.1.1 

 

Израдити анализу постојећих 

информационих система који се 

користе за провере на 

граничним прелазима у складу 

са корисничким захтевима  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, ИПА 2019 Facility, буџет 

пројекта је 10.000.000 евра  

(5.000.000 евра за услуге и 

5.000.000 евра за набавку за МУП 

и Министарство правде) 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

1.1.4.1.2 

 

 

Унапредити информационe 

системe у складу са анализом 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, веза 1.1.4.1.1 

 

 

 

2022-2024  
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Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

1.1.4.1.3 

Анализа и препоруке за 

усаглашавање информационих 

система Министарства 

унутрашњих послова у складу 

са потребама ИТ подршке за 

интегрисано управљање 

границом  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.2.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

1.1.4.1.4 

 

 

Развој плана припреме за 

повезивање са информационим 

системима који се користе у ЕУ 

 

 

 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, веза 1.1.4.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  
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1.1.4.1.5 

 

 

Изградња редундантних 

комуникационих линкова до 

свих граничних прелаза 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

1.1.4.1.6 

 

Унапредити систем за провере 

лица и возила  путем мобилних 

уређаја 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

Мера 1.1.4.2: Успостављање система унапред достављених информација о путницима - АПИ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђена анализе и предлози за успостављање система унапред достављених информација о путницима - АПИ  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  

Министарство унутрашњих послова 

Координационо тело за успостављање система унапред достављених информација о путницима ‒ АПИ (Advance 

Passenger Information) и система података о путницима ‒ ПНР (Passenger Name Records) у Републици Србији 

1.1.4.2.1 
Израдити анализу законодавног 

оквира са препорукама   

Координационо тело за 

успостављање система 

унапред достављених 

информација о 

путницима ‒ АПИ 

(Advance Passenger 

Information) и система 

података о путницима ‒ 

ПНР (Passenger Name 

Records) у Републици 

Србији  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - пројекат „Борба против 

тешког криминала на Западном 

Балкану “, вишекорисничка ИПА 

2019, буџет пројекта за све 

учеснике је 17.915.000 евра 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022  
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1.1.4.2.2 

Анализа постојећих модела и 

ИТ система за достављање 

информација о путницима ‒ 

АПИ (Advance Passenger 

Information)  

Координационо тело за 

успостављање система 

унапред достављених 

информација о 

путницима ‒ АПИ 

(Advance Passenger 

Information) и система 

података о путницима ‒ 

ПНР (Passenger Name 

Records) у Републици 

Србији 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.4.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2023  

1.1.4.2.3 

Израда предлога измене 

националног законодавства у 

складу са усвојеним моделом за 

достављање информација о 

путницима ‒ АПИ (Advance 

Passenger Information)  

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Секретаријат 

Координационо тело за 

успостављање система 

унапред достављених 

информација о путницима 

‒ АПИ (Advance Passenger 

Information) и система 

података о путницима ‒ 

ПНР (Passenger Name 

Records) у Републици 

Србији 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.4.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2024  

1.1.4.2.4 

Развој  ИТ система за 

достављање информација о 

путницима ‒ АПИ (Advance 

Passenger Information)  

Министарство 

унутрашњих послова  

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2024  
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Координационо тело за 

успостављање система 

унапред достављених 

информација о путницима 

‒ АПИ (Advance Passenger 

Information) и система 

података о путницима ‒ 

ПНР (Passenger Name 

Records) у Републици 

Србији 

Подобласт: 1.2. Надзор државне границе  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.2.1:   Ојачани капацитети у погледу надзора државне границе 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
Створени нормативни предуслови и обезбеђени материјално технички и ИТ услови за надзор државне границе 

Мера 1.2.1.1: Унапређење система надзора државне границе 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђен нацрт Закона, план и унапређена инфраструктура за обављање надзора државне границе 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

1.2.1.1.1 

Израдити измене и допуне 

Закона о граничној контроли у 

циљу дефинсања одредби које 

се односе на утврђивање 

територијалне надлежности РЦ 

и СГП  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Секретаријат 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  
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1.2.1.1.2 

Израдити план унапређења 

надзора државне границе у 

складу са изменама закона  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Секретаријат 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  

1.2.1.1.3 

Анализа и израда плана 

потребног унапређења ИКТ 

инфрастурктуре и техничког 

система у складу са планом 

развоја надзора државне 

границе  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне полицје 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, -  пројекат „Подршка 

припреми за учешће у 

EUROSUR мрежи  и 

EURODAC систему, ИПА 2016, 

вредност пројекта је 1.000.000 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022  

1.2.1.1.4 

Унапређење ИКТ 

инфрастурктуре техничког 

система за надзор државне 

границе у складу са извршеном 

анализом 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.1.1 

 

2022-2024  
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Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

Мера 1.2.1.2: Изградња и реконструкција објеката за рад и смештај полицјских службеника  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

 

Извршена анализа и сачињен план за изградњу и реконструкција објеката за рад и смештај полицјских службеника 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
 Министарство унутрашњих  послова 

1.2.1.2.1 

Израдити анализу стања 

објеката за рад и смештај 

полицијских службеника УГП 

Министарство 

унутрашњих  послова  

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2022  
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1.2.1.2.2 

Сачинити план изградње, 

реконструкције и одржавања 

објеката за рад и смештај 

полицијских службеника УГП 

Министарство 

унутрашњих  послова 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

 

Управа граничне 

полиције 

 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије  

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2023  

Мера 1.2.1.3: Израдити стандардне оперативне процедуре за обављање послова надзора границе 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа и израђене стандардне оперативне процедуре за обављање послова надзора границе 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  

 

Министарство унутрашњих послова 

1.2.1.3.1 

Анализа СОП које се односе на 

послове надзора државне 

границе 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022 
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1.2.1.3.2 

Израда нових и усаглашавање 

постојећих СОП у складу са 

резултатима  анализе као и 

обуке за њихову примену 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.2.2:   
Опремање граничне полиције савременим материјално - техничким средствима за ефикасан надзор државне 

границе 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
Унапређен систем надзора државне границе кроз набавку софистициране опреме и спровођења обуке за њено коришћење 

Мера 1.2.2.1: 
Унапредити техничке капацитете Упаве граничне полиције за надзор државне границе у складу са резултатима 

анализе из пројекта „Израда шенген акционог плана“ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђен и спроведен план за набавку специјалистичке опреме за надзор државне границе 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

1.2.2.1.1 
Израдити план опремања УГП 

опремом за надзор границе  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

1.2.2.1.2 
Спроводити план опремања 

УГП   

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције  

 

Буџет Републике Србије и ЕУ 

фондови – пројекат „Подршка 

управљању миграцијама и 

границама у Републици Србији“ 

ИПА 2021, вредност пројекта за 

МУП је 6.300.000 евра и веза 

1.1.1.1.1 

 

 

2022-2024 
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 Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

економска класификација 512 – 

Машине и опрема 117.600.000,00 

динара у 2024. години 

 

 

1.2.2.1.3 

Набавка специјалистичке 

опреме за надзор државне 

границе 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције  

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

Буџет Републике Србије, ЕУ 

фондови веза 1.2.2.1.2 и веза 

1.1.1.1.1 и међународне донације: 

15.000.000 динара за 2022 годину 

15.000.000 динара за 2023 годину 

15.000.000 динара за 2024 годину 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

економска класификација 512 – 

Машине и опрема 117.600.000,00 

динара у 2024. Години 

 

 

2022-2024  

Мера 1.2.2.2: Обука полицијских службеника за коришћење специјалистичке опреме за надзор границе 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Спроведене обуке полицијских службеника за коришћење специјалистичке опреме за надзор границе 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 
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1.2.2.2.1 

Спровођење обуке полицијских 

службеника за коришћење 

специјалистичке опреме за 

надзор границе  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Сектор за људске ресурсе 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

2022-2024 
 

1.2.2.2.2 

Спровођење обуке полицијских 

службеника који обављају 

послове надзора границе од 

стране мултипликатора 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Сектор за људске ресурсе 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

2022-2024 
 

ОБЛАСТ 2 Сузбијање прекограничног криминала  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2.1   Ојачани капацитети за борбу против прекограничног криминала  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

  

Успостављен систем размене оперативних информација на националном нивоу и степен искоришћености тих 

информација кроз спровођење међународних акција и рад Заједничких контакт центара 

Мера 2.1.1: Унапређење сарадње са међународним организацијама у погледу сузбијања прекограничног криминала 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Број реализованих међународних акција  

Број размењених порука кроз Заједничке контакт центре 

Број реализованих обука 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 
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2.1.1.1 

Учешће у заједничким акцијама 

EUROPOL, INTERPOL, SELEC, 

DCAF и друге организације 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Министарство финансија 

 

Управа Царина 
 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

 

Министарство за заштиту 

животне средине 

 

Министарство културе 
 

Министарство здравља 
 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности. 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и ПА 0003 – Полицијске управе 

2022-2024  

2.1.1.2 
Размена информација кроз 

постојеће облике сарадње 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа криминалистичке 

полиције 

Управа за међународну 

оперативну полицијску 

сарадњу 

Управа граничне 

полиције 

Министарство финансија- 

Управа Царина 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

2.1.1.3 

Обука граничне полиције у 

циљу препознавања и 

спречавања прекограничног 

криминала 

Министарство 

унутрашњих послова  

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

 

2022-2024  



25 
 

Серктор за људске 

ресурсе  
Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање, 

Мера 2.1.2: 
Унапредити  ниво сарадње Управе криминалистичке полиције и Управе граничне полиције у погледу размене 

информација 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Размена информација на свим нивоима у складу са обавезном инструкцијом о оперативном поступању 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

2.1.2.1 

Унапредити размену 

информација о свим облицима 

прекограничног криминала на 

централном и локалном нивоу 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Дирекција полиције 

 

Управа криминалистичке 

полиције  

 

Управа граничне 

полиције 

 

Подручне полицијске 

управе 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

2.1.2.2 

Унапредити сарадњу  

организационих јединица 

Дирекције полиције у циљу  

ефикаснијег коришћења 

капацитета за размену 

информација кроз заједничке 

контакт центре  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Дирекција полиције 

 

Управа криминалистичке 

полиције  

 

Управа граничне 

полиције  

 

Подручне полицијске 

управе 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  
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2.1.2.3 

Обезбеђивање материјално-

техничких средстава за рад 

заједничких контакт центара 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  

Мера 2.1.3: Праћење злоупотребе исправа  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Откривено кривичних дела 

Процесуирано кривичних дела 

Број реализованих обука, 

Број полицијских службеника који су завршили обуку 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

2.1.3.1 

Системско праћење 

злоупотребе путних и других 

докумената  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Управа криминалистичке 

полиције  

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним ресурсима, 

ПА 0001 - Администрација и 

управљање;  

Програм 1409 - Безбедност, ПА 0001 

– Руковођење и координација рада 

полиције и управних послова и ПА 

0003 – Полицијске управе;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  
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2.1.3.2 

Спроводити  обуке полицијских 

службеника на тему 

препознавање фалсификованих 

докумената  и исправа  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Сектор за људске ресурсе 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ фондови 

- веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним ресурсима, 

ПА 0001 - Администрација и 

управљање;  

 

2022-2024 

 

ОБЛАСТ 3 Поштовање и заштита основних људских права  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.1:   Унапређење поштовања основних људских права, посебно рањивих категорија лица и деце,  као и ефикасности 

механизма упућивања  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
 Унапређен систем едукације полицијских службеника кроз дефинисање новог програма обуке и њиховог спровођења 

Мера 3.1.1: Унапредити заштиту основних људских права, посебно рањивих категорија лица и деце 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Израђен програм и спроведене обуке у области заштите основних људских права, посебно рањивих категорија лица и 

деце 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

3.1.1.1 

Израдити програм обуке у 

области поштовања основних 

људских права, посебно 

рањивих категорија лица и деце 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Сектор за људске ресурсе 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022  
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3.1.1.2 

Спровести обуке службеника у 

складу са програмом обуке у 

области поштовања основних 

људских права, посебно 

рањивих категорија лица и деце 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Сектор за људске ресурсе 

 Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022-2024  

Мера 3.1.3: Унапредити механизам упућивања рањивих категорија лица 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђене СОП и спроведене обуке за успостваљање ефикасног механизма упућивања рањивих категорија лица 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

3.1.3.1 

Израдити СОП за 

успостваљање ефикасног 

механизма упућивања рањивих 

категорија лица 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Комесаријат за избеглице 

и миграције 

Министарство за рад, 

запошљавање борачка и 

социјална питања 

Министарство здравља 

Центар за социјални рад 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

МУП - Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 
 

Комесаријат за избеглице и 

миграције – Програм 1001 

Унапређење и заштита људских и 

мањинских права и слобода, ПА 

0013 Подршка присилним 

мигрантима и унапређење система 

управљања миграцијама. 

2023  

3.1.3.2 

Спровести обуке службеника у 

складу са СОП за 

успостављање ефикасног 

механизма упућивања рањивих 

категорија лица 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

2022-2024  
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Управа граничне 

полиције  

Сектор за људске ресурсе 

Веза Област 11 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.2:   Обезбеђено поштовање основних људских права   

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

  Дефинисан механизам за контролу, праћење и оцену поштовања људских права и обезбеђена примена у пракси 

Мера 3.2.1: Успоставити механизам за праћење и оцену поштовања основних људских права 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Оформљени тимови и успостављена контрола, праћење и оцена поштовања основних људских права 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

3.2.1.1 

Оформити тимове за контролу, 

праћење и оцену поштовања 

основних људских права 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Секретаријат 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2023  

3.2.1.2 

Контрола, праћење и оцена 

поштовања основних људских 

права  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2022-2024  
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ОБЛАСТ: 4 Анализа ризика 
ПОСЕБНИ ЦИЉ 4.1:   Унапређен систем анализе ризика уз већ примењени модел ЦИРАМ   

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређен текст Закона о граничној контроли и дефинисање подзаконског акта у циљу стварања основа за ефикаснију 

примену концепта анализе ризика у пракси  

Мера 4.1.1: Измена правног оквира за унапређење система анализе ризика  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израда нацрта Закона о граничној контроли и акта којим се ближе дефинише област анализе ризика 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

 

4.1.1.1 

 

Израдити измене и допуне 

Закона о граничној контроли у 

делу који се односи на анализу 

ризика 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Секретаријат 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2022 

 

4.1.1.2 

Израда предлога акта о ближем 

уређењу области којом се 

регулише област анализе 

ризика 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције  

Секретаријат 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2023  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 4.2. Унапредити квалитет аналитичких производа 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Успостављена аналитичка и статистичка функција анализе ризика и дефинисане оперативне процедуре у циљу 

ефикасније имплементације концепта анализе ризика на терену 

Мера 4.2.1: Израдити и усвојити СОП за израду аналитичких производа за локални/регионални/национални ниво 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Усвојен СОП за израду анализе ризика у складу са најновијим моделом ЦИРАМ 
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Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

4.2.1.1 

Анализа постојећих 

приручника/СОП за израду 

анализе ризика са најновијим 

моделом ЦИРАМ 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Секретаријат 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022  

4.2.1.2 
Усклађивање или  доношење 

новог приручника/СОП за 

израду анализе ризика  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Секретаријат 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

 

 

 

 

2023  
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Мера 4.2.2: Успоставити аналитичку и статистичку функцију анализе ризика  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Формиране уже организационе јединице у Одељењу за анализу ризика на централном нивоу 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

4.2.2.1 

Израда предлога акта о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Одељењу за анализу ризика у 

складу са извршеном анализом 

у оквиру Твининг пројекта 

„Израда шенген акционог 

плана“ 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Сектор за људске ресурсе 

Веза Област 11 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022  

4.2.2.2 

Унапређења техничких система 

и алата за раздвајање 

аналитичке и статистичке 

функције 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

Мера 4.2.3: Систематизовати радна места на регионалном и локалном нивоу за анализу ризика 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Систематизовати радна места у свим регионалним центрима и станицама граничне полиције за анализу ризика 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 
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4.2.3.1 

Израда предлога акта о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места 

за анализу ризика на 

регионалном и локалном нивоу 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Управа граничне 

полиције 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

Мера 4.2.4: Успостављање апликативног решења за анализу ризика 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Успостављено апликативно решење за анализу ризика 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

4.2.4.1 

Анализа постојећих 

апликативних решења у складу 

са корисничким захтевима  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, веза 1.1.4.1.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  

4.2.4.2 
Израда апликативног решења за 

подршку за анализи ризика 
Министарство 

унутрашњих послова 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 
2023  
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Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

4.2.4.3 
Набавка потребне опреме за 

примену апликативног решења 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције 

  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2024  

4.2.4.4 

Спровођење обуке за примену 

апликације и алата за анализу 

ризика 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Управа граничне 

полиције  

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2024  
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 4.3 Успоставити модел обуке у области анализе ризика у граничној полицији 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Успостављен модел обуке у области анализе ризика 

Мера 4.3.1: 
Обука полицијских службеника на локалном, регионалном и националном нивоу који су задужени за анализу 

ризика 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Обучени полицијски службеници на локалном, регионалном и националном нивоу који су задужени за анализу ризика 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

4.3.1.1 

 

Израда програма обуке за 

полицијске службенике за 

анализу ризика  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе  

Управа граничне 

полиције 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022  

4.3.1.2 

Спровођење обуке за 

полицијске службенике за 

анализу ризика  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе  

Управа граничне 

полиције 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

ОБЛАСТ 5 Међуагенцијска сарадња у управљању границом 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5.1. Побољшана примена међуагенцијских споразума и развијене стандардне оперативне процедуре 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
Унапређен нормативни оквир усмерен на ефикаснију размену информација    

Мера 5.1.1 Унапређење размене података и информација за подршку ИУГ 
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Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа и измена постојећих система, као и израђена нова решења за размену података и информација за 

подршку ИУГ 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

5.1.1.1 

Анализа правних аката који 

регулишу размену података и 

информација за подршку ИУГ у 

складу са добром праксом ЕУ 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

 

Министарство финансија 

Управа Царина - Сектор 

за информационе 

технологије  

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

5.1.1.2 

Измена постојећих или 

доношење нових правних аката 

који регулишу размену 

података и информација за 

подршку ИУГ у складу 

извршеном анализом 

 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2023  
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Министарство финансија- 

Управа Царина - Сектор 

за информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

 

 

5.1.1.3 

Унапређење постојећих 

система и израда нових решења 

за размену података и 

информација 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија 

Управа Царина - Сектор 

за информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

- Управа за ветерину 

- Управа за заштиту биља 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2024 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 5.2. Унапређена заједничка анализа ризика, уз успостављање система ефикасне размене информација и повезивање 

релевантних база података 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Дефинисан нови концепт заједничке анализе ризика, дефинисан заједнички план обуке и начин коришћења ИТ средстава 

Мера 5.2.1: Ревизија правног оквира за успостављање система заједничке анализе ризика за граничну контролу, размену 

информација и повезивање релевантних база података  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа и попис података, као и ревизије законодавног оквира ради успостављања заједничке анализе ризика и 

размену података између свих субјеката у саставу ИБМ 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

5.2.1.1 

Анализа постојећих законских 

оквира везано за анализу 

ризика и размену података 

између свих субјеката у саставу 

ИБМ  

 

Министарство 

унутрашњих послова 
 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија- 

Управа царина 
 

Сектор за информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

- Управа за ветерину 

- Управа за заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и  ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

5.2.1.2 

Израдити попис података који 

су потребни свакој институцији 

и који би се размењивали 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 
2022  
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Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија 

Управа Царина - Сектор 

за информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

5.2.1.3 

Израда предлога ревизије 

законодавног оквира ради 

успостављања заједничке 

анализе ризика и размене 

података између свих субјеката 

у саставу ИБМ 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија- 

Управа царина-Сектор за 

информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

- Управа за ветерину 

- Управа за заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  
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Мера 5.2.2: Израда/унапређење ИТ платформе за размену података између служби ИБМ, аналитичких производа и  система 

раног упозорења 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Успостављен систем / ИТ платформа за размену аналитичких производа и  система раног упозорења 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

5.2.2.1 

Формирање заједничке радне 

групе за процену потребних 

унапређења ИС у циљу израде 

корисничких захтева 

 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија- 

Управа царина-Сектор за 

информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским 

и материјалним ресурсима, ПА 0001 

- Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

5.2.2.2 

Анализа постојећих 

информатичких решења 

субјеката у саставу ИБМ и 

дефинисање потребних 

унапређења према потребама 

корисника 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским 

и материјалним ресурсима, ПА 0001 

- Администрација и управљање;  

2022  
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Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија 

Управа царина - Сектор за 

информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

5.2.2.3 

Дефинисање стандарда и  

израда техничке и 

функционалне спецификације 

система за размену података и 

информација субјеката у ИБМ- 

у складу са корисничким 

захтевима 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија- 

Управа Царина-Сектор за 

информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским 

и материјалним ресурсима, ПА 0001 

- Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  
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5.2.2.4 

Дефинисање минималних 

техничких стандарда и 

омогућавање ефикасне размене 

података уз поштовање мера 

информационе безбедности 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Министарство финансија 

Управа Царина - Сектор 

за информационе 

технологије 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ фондови - 
- веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским 

и материјалним ресурсима, ПА 0001 

- Администрација и управљање;  

 

2022  

5.2.2.5 

Набавка потребне 

информатичке опреме и 

апликативних решења у циљу 

успостављања ИТ система за 

размену података и 

информација 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Министарство финансија- 

Управа царина 

 

Сектор за информационе 

технологије 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским 

и материјалним ресурсима, ПА 0001 

- Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  
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Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

- Управа за ветерину 

- Управа за заштиту биља 

Мера 5.2.3: Спровести обуку аналитичких тимова за заједничку анализу ризика на локалном и регионалном нивоу 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Ревидиран план и спроведене обуке аналитичких тимова 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Министарство унутрашњих послова 

 

Министарство финансија, Управа царина 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину и Управа за заштиту биља 

 

 

5.2.3.1 Ревидирати постојећи план обуке 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције  

 

Сектор за људске ресурсе 

 

Министарство финансија, 

Управа царина 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде  

Управа за ветерину и  

Управа за заштиту биља 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022  
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5.2.3.2 
Спровођење обука аналитичких 

тимова 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

  

Сектор за људске ресурсе 

 

Министарство финансија, 

Управа царина 

 

Сектор за људске ресурсе 

и опште послове 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде  

Управа за ветерину и  

Управа за заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2024  

Мера 5.2.4: Набавка информатичке опреме за јачање анализе ризика Управе царина 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Урађена анализа потребне информатичке опреме 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство финансија 

5.2.4.1 

 

 

Анализа тренутног стања 

информатичке опреме 

 

 

Министарство 

финансија 

 

Управа царина 

 

Сектор за информационе 

технологије 

УЦ - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0002 

Подршка информационом систему 

царинске службе 

 

2023  

5.2.4.2 
 

 
Министарство 

финансија 

Буџет Републике Србије 

 
2023  
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Израда плана набавке и набавка 

потребне информатичке опреме 

 

 

 

Управа царина 

 

Сектор за информационе 

технологије 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0002 

Подршка информационом систему 

царинске службе, Економска 

класификација 512- Машине и 

опрема -6.490.000 динара у 2023. 

години 

 

Мера 5.2.5: Спровести обуке царинских службеника у области анализе ризика на граничним прелазима 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 
Израђен план и спроведене обуке царинских службеника у области анализе ризика на граничним прелазима 

Институција одговорна за 

спровођење (координацију 

спровођења) мере: 

Министарство финансија, Управа царина 

5.2.5.1 

Израдити план 

извођења обуке и 

израдити едукативни 

материјал 

Министарство финансија 

Управа царина 

Сектор за контролу примене 

царинских прописа 

 

УЦ - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности и 

међународне донације - 630.000,00 

динара *(необезбеђена средства из 

донација)  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 
Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

 

2024  
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5.2.5.2 

Обука за коришћење 

ЕРИАН апликације 

за анализу и 

управљање ризиком 

у царинском 

транзитном (НЦТС) 

поступку 

Министарство финансија 

Управа царина 

Сектор за контролу примене 

царинских прописа 

УЦ - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности и 

међународне донације - 882.000,00 

динара *(необезбеђена средства из 

донација)  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 
Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

2024  

5.2.5.3 

Обука за коришћење 

складишта података 

у савременој 

анализи ризика 

царинских служби 

Министарство финансија 

Управа царина  

Сектор за контролу примене 

царинских прописа  

УЦ - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности и 

међународне донације - 852.000,00 

динара *(необезбеђена средства из 

донација)  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 
Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

2024  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5.3. 
Ојачани административни, технички и оперативни капацитети свих надлежних институција у циљу ефикасније 

контроле границе 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 
Створени административни, технички и оперативни предуслови за ефикаснију контролу границе савих граничних служби 

Мера 5.3.1: Ојачање административних капацитета Министарства спољних послова 
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Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведене обуке службеника Министарства спољних послова за препознавање лажних и фалсификованих путних 

исправа и идентификовање показатеља ризика 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Министарство спољних послова  

Министарство унутрашњих послова 

5.3.1.1 

Обука службеника 

Министарства спољних послова 

који су предвиђени за 

постављење у дипломатско-

конзуларним 

представништвима Републике 

Србије, за препознавање 

лажних и фалсификованих 

путних исправа и 

идентификовање показатеља 

ризика код особа које 

аплицирају за издавање визе 

Министарство спољних 

послова  

Министарство 

унутрашњих послова 

МСП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0301, ПА 0003  

 

2022-2024  

Мера 5.3.2: 
Припрема за усклађивање националног Визног информационог система (ВИС) са Визним информационим 

системом Европске Уније 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђен план, анализа, обезбеђени технички предуслови за усклађивање националног Визног информационог система 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Министарство спољних послова  

Министарство унутрашњих послова 

5.3.2.1 

Анализа националног 

законодавног оквира у односу 

на одредбе ВИЗА КОД из 

надлежности Министарства 

спољних послова  

Министарство спољних 

послова 

Министарство 

унутрашњих послова 

МСП - Буџет Републике Србије  

 

 Веза са програмским буџетом: 

Програм 0301 – Координација и 

спровођење политике у области 

спољних послова, ПА 0003, ЕК 42 

– 600.000,00 динара у 2022. 

години  

 

2022  
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5.3.2.2 

Израда плана за успостављање  

новог националног визног 

информационог система 

Министарство спољних 

послова 

Буџет Републике Србије  

 

 Веза са програмским буџетом: 

Програм 0301 – Координација и 

спровођење политике у области 

спољних послова, ПА 0003, ЕК 42 

– 600.000,00 динара у 2023. 

години и 600.000,00 динара у 

2024. години 
 

2024  

5.3.2.3 

Обезбеђење техничких 

предуслова за проверу према 

визном информационом 

систему 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Министарство спољних 

послова 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  
 

2022-2024  

Мера 5.3.3: Јачање админстративних капацитета Граничне  ветеринарске инспекије и Граничне фитосанитарне инспекције 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Попуњена радна места у Управи за заштиту биља и Управи за ветерину као и израђене СОП за обављање послова 

граничних инспекција 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

5.3.3.1 

Попуњавање систематизованих 

радних места у Управи за 

заштиту биља 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за заштиту биља 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0109-Безбедност 

хране,ветеринарска и 

фитосанитарна политика, 

Програмска активност 0005-

фитосанитарна инспекција 

2022-2024  
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5.3.3.2 

 

Попуњавање систематизованих 

радних места у Управи за 

ветерину 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0109, програмска 

активност 003, Надзор у области 

ветеринарства и безбедности хране 

2022-2024  

5.3.3.3 

Израда СОП за обављање 

послова граничне инспекције 

Управа за заштиту биља, 

Управа за ветерину 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ фондови 

- пројекат „Даља подршка 

интегрисаном управљању границом 

за Републику Србију“, који је 

предложен за финансирање из ИПА 

2022, 6.500.000 евра 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0109, програмска 

активност 003, Надзор у области 

ветеринарства и безбедности хране 

2022  

Мера 5.3.4: Јачање административних капацитета за царинску контролу 

Показатељ(и)  на нивоу мере 

(показатељ резултата) 
Урађена ревизија постојећих капацитета и дефинисан потребан број службеника 

Институција одговорна за 

спровођење (координацију 

спровођења) мере: 

Министарство финансија, Управа царина 

 

5.3.4.1 

Анализа 

постојећих 

капацитета 

Управе царина у 

складу са 

стандардима ЕУ  

Министарство финансија 

 

Управа царина  

 

Сектор за људске ресурсе и опште 

послове, Сектор за контролу 

примене царинских прописа  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности/ИПА 2016 „ЕУ 

подршка у ефикасном управљању 

границом“ 

 

 

 

2022  
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Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање царинским 

системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 
Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

5.3.4.2 

Измена акта о 

унутрашњем 

уређењу и 

систематизацији 

радних места на 

основу извршене 

анализе потребног 

броја царинских 

службеника и у 

складу са 

кадровским 

планом 

Министарство финансија  

 

Управа царина  

 

Сектор за људске ресурсе и опште 

послове, Сектор за контролу 

примене царинских прописа 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 
 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање царинским 

системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 
Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

2023  

5.3.4.3 

Пријем нових 

царинских 

службеника, 

распоређивање у 

организационим 

јединицама 

Управе царина и 

обука за 

обављање послова 

радних места на 

којима су 

распоређени 

Министарство финансија 

 

Управа царина  

 

Сектор за људске ресурсе и опште 

послове, Сектор за контролу 

примене царинских прописа 

 

Буџет Републике Србије 318.290.313 

динара 

(44.140.146  динара 2022. година, 

121.689.488 динара 2023. година и 

152.460.679 динара 2024. година) 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање царинским 

системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 Обезбеђење 

функционисања утврђивања, контроле 

и наплате јавних прихода из 

надлежности царинске службе, 

Економска класификација 411- Плате, 

додаци и накнаде запослених (зараде) и 

412- Социјални доприноси на терет 

послодавца 

2022-2024  
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Мера 5.3.5: Набавка специјализоване опреме и побољшање мобилности за рад Граничнe фитосанитарне инспекције 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа стања, преглед потребне опреме, као и план набавке специјализоване опреме за рад Граничнe 

фитосанитарне инспекције 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа  за заштиту биља  

5.3.5.1 

Анализа тренутног стања 

опреме 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за заштиту биља 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0109-Безбедност 

хране,ветеринарска и 

фитосанитарна политика, 

Програмска активност 0005-

фитосанитарна инспекција 

2022  

5.3.5.2 
Израда прегледа потребне 

опреме 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за заштиту биља 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0109-Безбедност 

хране,ветеринарска и 

фитосанитарна политика, 

Програмска активност 0005-

фитосанитарна инспекција 

2022  

5.3.5.3 Израда плана набавке 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за заштиту биља 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0109-Безбедност 

хране,ветеринарска и 

фитосанитарна политика, 

Програмска активност 0005-

фитосанитарна инспекција 

 

2023  
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5.3.5.4 

 

Набавка 10 моторних возила  

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за заштиту биља 

ЕУ фондови - пријава  на конкурс 

за ИПА прoјекат ће се спровести 

2023. 
2024  

Мера 5.3.6: Јачање техничких капацитета Управе царина 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Израђен и спроведен план потребне техничке опреме Управе царина за граничне прелазе у складу са приоритетима 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство финансија, Управа царина 

5.3.6.1 

Израда плана потребне 

техничке опреме Управе царина 

за граничне прелазе у складу са 

приоритетима 

Министарство 

финансија 

Управа царина 

Сектор за инфромационе 

технологије 

Сектор за контролу 

примене царинских 

прописа 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

 

2022-2024  

5.3.6.2 

Спровођење плана потребне 

техничке опреме у складу са 

приоритетима 

Министарство 

финансија 

Управа царина 

Сектор за инфромационе 

технологије 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови 

192.000,00 динара *(необезбеђена 

средства из донација) 

2022-2024  
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Сектор за контролу 

примене царинских 

прописа 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

5.3.6.3 

Набавка специјалне и 

информатичке опреме за 

послове на граничним 

прелазима Управе царина 

Министарство 

финансија 

Управа царина 

Сектор за инфромационе 

технологије 

Сектор за контролу 

примене царинских 

прописа 

ЕУ донације 

4.231.000 динара * (необезбеђена 

средстава из донација) 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

2024  

Мера 5.3.7: Изградња и реконструкција објеката за рад и смештај царинских службеника у складу са плановима 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа стања и потреба, сачињен план, извршена реконструкција објеката за рад и смештај царинских 

службеника 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Републичка дирекција за имовину Републике Србије  

5.3.7.1 

Извршити анализу стања и 

потреба за изградњу / 

реконструкцију и одржавање 

објеката за рад и смештај 

царинских службеника 

Министарство 

финансија 

 

Управа царина 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

2022  
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Сектор за финансијске, 

инвестиционе и правне 

послове 

 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије 

 

Веза са програмским буџетом: 

 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

5.3.7.2 

Сачинити план потреба  за 

изградњу/реконструкцију и 

одржавања објеката за рад и 

смештај царинских службеника 

Министарство 

финансија 

 

Управа царина 

 

Сектор за финансијске, 

инвестиционе и правне 

послове 

 

Републичка дирекција за 

имовину Републике 

Србије 

 
 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

2022  

5.3.7.3 

Изградња / реконструкција 

објеката за рад и смештај 

царинских службеника 

Републичка дирекција 

за имовину Републике 

Србије 

 

 

Буџет Републике Србије  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 0605, Програмска 

активност 0004, економска 

класификација 511 – 226.000.000 

за 2022 годину 

2022-2024   

5.3.7.4 Одржавање граничних прелаза 
Републичка дирекција 

за имовину Републике 

Србије 

Буџет Републике Србије  

 

2022-2024  
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 Веза са програмским буџетом: 

Програм 0605, Програмска 

активност 0004, економска 

класификација 425 – 118.000.000 

за 2022 годину 

Мера 5.3.8: Ажурирање постојећих стандардних оперативних процедура за активности Управе царина  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Извршена анализа и израђене стандардне оперативне процедуре 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство финансија, Управа царина 

5.3.8.1 

Израда анализе постојећих 

стандардних оперативних 

процедура које обављају 

царински службеници  

Министарство 

финансија 

Управа царина 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

2022-2024  

5.3.8.2 

Израда нових стандардних 

оперативних процедура на 

основу резултата извршене 

анализе 

Министарство 

финансија 

Управа царина 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 2303 Управљање 

царинским системом и царинском 

администрацијом, ПА 0001 

Обезбеђење функционисања 

утврђивања, контроле и наплате 

2022-2024  



56 
 

јавних прихода из надлежности 

царинске службе 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5.4. Заједничко коришћење материјално-техничких средстава  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Дефинисан, успостављен и примењив у пракси, систем заједничког коришћења материјално техничких средстава свих 

служби у систему ИУГ 

Мера 5.4.1: Успостављен систем заједничког коришћења материјално-техничких средстава   

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спороведена анализа, израђена акта и СОП у погледу  коришћења материјално-техничких средстава 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова  

5.4.1.1 

Спровести анализу могућности  

заједничког коришћења 

материјално-техничких 

средстава  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

 

Министарство финансија- 

Управа Царина 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за ветерину 

Управа за заштиту биља 

 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности и ЕУ 

фондови -  веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције 

 

2022  
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5.4.1.2 

Израда акта и СОП у погледу  

коришћења материјално- 

техничких средстава 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Секретаријат 

 

Управа граничне 

полиције 

Министарство финансија- 

Управа Царина 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

-Управа за ветерину 

-Управа за заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  

Мера 5.4.2: Успоставити систем заједничког коришћења опреме  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа и израђене СОП за заједничко коришћење опреме у ИУГ 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Министарство унутрашњих послова 

Министарство финансија, Управа царина 

5.4.2.1 

Заједничка анализа 

расположивих материјално 

техничких средстава за 

граничне контроле 

Министарство 

унутрашњих 

послова 

Управа 

граничне 

полиције 

Министарство 

финансија- 

Управа Царина 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022  
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Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

5.4.2.2 
Израда СОП за заједничко 

коришћење опреме у ИУГ  

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Управа 

граничне 

полиције 

Министарство 

финансија- 

Управа Царина 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

2023  
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Мера 5.4.3 Успоставити заједнички систем видео надзора на граничним прелазима 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Образована радна група, набављена инсталација опреме и софтера за успостављање заједничког система видео надзора 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Координационо тело за граничне прелазе у Републици Србији 

 

 

5.4.3.1 
Образовати радну групу за 

израду заједничког система 

видео надзора 

 

Координационо 

тело за 

граничне 

прелазе у 

Републици 

Србији 

 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру редовних 

активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

 

                     2022 

 

 

 

5.4.3.2 

Набавка инсталација, опреме и 

софтера за успостављање 

заједничког система видео 

надзора 

 

Републичка 

дирекција за 

имовину 

Републике 

Србије 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Управа 

граничне 

полиције 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

Буџет Републике Србије 

Веза са програмским буџетом: 

РДИ - Програм 0605, Програмска активност 

0004, економска класификација 512 – 

20.000.000. динара за 2022 годину 

 

2023 
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Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.3 

 

 

 

 

 

 

Успоставити заједнички видео 

надзор  

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Управа 

граничне 

полиције 

Министарство 

финансија- 

Управа Царина 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

2024 

 

Мера 5.4.4:  Успоставити заједнички  система информисања јавности 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Израда wеb странице и промовисање интегрисаног управљања границом путем интернета 
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Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Министарство унутрашњих послова - Одељење за медије и комуникацију  

Министарство финансија, Управа царина 

 

 

 

5.4.4.1 

 

 

 

Промовисање интегрисаног 

управљања границом путем 

интернет страница 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Одељење за 

медије и 

комуникацију 

Министарство 

финансија 

Управа царина 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

-Управа за 

ветерину 

-Управа за 

заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022 

 

 

 

 

 

 

5.4.4.2 

 

 

 

 

 

Израда wеb странице и њено 

ажурирање у свакој агенцији 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Одељење за 

медије и 

комуникацију 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

 

 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022 
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Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

-Управа за 

ветерину 

-Управа за 

заштиту биља  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4.3 

 

 

 

 

 

 

Израда СОП за интерну и 

екстерну комуникацију  

Министарство 

унутрашњих 

послова 

Одељење за 

комуникацију и 

медије 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља  

 

 

 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ фондови - веза 

1.1.1.2.1 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022 
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Мера 5.4.5: Одредити врсту података и информација које би се међусобно размењивале на свим нивоима и дефинисати начин њихове 

размене 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Урађен попис података за размену, анализа и преглед повезивања система  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

 

 

 

 

 

 

5.4.5.1 

 

 

 

 

 

 

Образовање Радне групе за 

израду анализа законодавног 

оквира за размену података и 

информација између ИБМ 

агенција  

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Секретаријат 

Управа 

граничне 

полиције 

Сектор за 

аналитику, 

телекомуникаци

оне и 

информационе 

технологије  

 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

 

 

 

 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

 

 

 

 

 

 

2022 
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Управа за 

заштиту биља 

 

 

5.4.5.2 

 

 

 

Израдити попис података који 

су потребни свакој 

институцији у циљу размене 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

 

Управа 

граничне 

полиције 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

2023  

 

 

 

 

 

Израдити анализу постојеће 

опреме и ИС у свим 

институцијама 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

 

Управа 

граничне 

полиције  

 

 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

2024  
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5.4.5.3 

 

 

Сектор за 

аналитику, 

телекомуникаци

оне и 

информационе 

технологије  
 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

 

 

 

 

 

 

 

 

Израдити преглед повезивања 

ИТ система агенција уз 

примену мера заштите 

 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Управа 

граничне 

полиције 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије  

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање људским и 

материјалним ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

2024  
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5.4.5.4 Министарство 

финансија- 

Управа царина 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Управа за 

ветерину 

Управа за 

заштиту биља 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 5.5. 
Јачање заједничких активности јединица за спровођење компензаторних мера Управе граничне 

полиције и Управе царина 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Успостављен систем заједничког планирања и спровођења компензаторних мера између МУП и Управе царина 

Мера 5.5.1: Доношење и реализација планова заједничких актвиности јединица за спровођење компезаторних мера 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Донети заједнички планови и спроведене заједничке акције 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 

Министарство унутрашњих послова 

Министарство финансија- Управа Царина 

 

5.5.1.1 

Доношење заједничких планова 

поступања јединица за 

спровођење компезаторних 

мера на основу резултата 

заједничке анализе ризика 

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Управа 

граничне 

полиције 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

2022 
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Министарство 

финансија- 

Управа Царина 

 

 

5.5.1.2 Спровођење заједничких акција  

Министарство 

унутрашњих 

послова  

Управа 

граничне 

полиције 

 

Министарство 

финансија- 

Управа царина 

 

МУП - Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање државном 

границом, ПА 0001 - Управљање радом 

граничне полиције; 

 

2022-2024 

 

ОБЛАСТ 6 Мере на територији Републике Србије 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 6.1. Делотоворан одговор на изазове повезане са ирегуларним миграцијама на територији Републике Србије и 

могућим претњама на граници 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Дефинисан одговор на претње повезане са ирегуларним миграцијама кроз измену организационе структуре, унапређење 

сарадње организационих јединица МУП и повезани различити ИТ системи у МУП у циљу бољег откривања ирегуларних 

миграната 

Мера 6.1.1: Ојачати техничке и оперативне капацитете за контролу кретања и боравка странаца   

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Израђен предлог и усвојен акт  о унутрашњој организацији и систематизацији радних места места у подручним 

полицијским управама за послове контроле и боравка странаца 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: Министарство унутрашњих послова 

6.1.1.1 

 

Израда предлога акта о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

Подручним полицијским 

управама за послове контроле и 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

 

 

 

2022 
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боравка странаца  у складу са 

извршеном анализом у оквиру 

Твининг пројекта „Израда 

шенген акционог плана“ 

 

Сектор за људске ресурсе 

 

 

Веза Област 11 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

6.1.1.2 

 

Усвајање акта  о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места места у 

Подручним полицијским 

управама за послове контроле и 

боравка странаца  

 

Влада Републике Србије 

 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 
2023 

 

Мера 6.1.2: Спровођење оперативних мера с циљем контроле законитости кретања и боравка странаца  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршено планско спровођење и координација активности свих линија рада Дирекције полиције на централном, 

регионалном и локалном нивоу у правцу појачане контроле кретања и боравка странаца  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

6.1.2.1 

Координација активности свих 

линија рада Дирекције полиције 

на централном, регионалном и 

локалном нивоу у правцу 

појачане контроле кретања и 

боравка странаца  

Министарство 

унутрашњих послова 

Дирекција полиције  

Управа криминалистичке 

полиције 

Управа саобраћајне 

полиције 

Управа полиције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и  ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  
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Управа граничне 

полиције  

Полицијска управа за 

град Београд 

Подручне полицијске 

управе 

 

 

6.1.2.2 

Планско спровођење 

оперативних мера на 

централном, регионалном и 

локалном нивоу у циљу 

контроле кретања и боравка 

странаца  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Дирекција полиције 

Управа криминалистичке 

полиције 

Управа саобраћајне 

полиције 

Управа полиције 

Управа граничне 

полиције  

Полицијска управа за 

град Београд 

Подручне полицијске 

управе 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и  ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

Мера 6.1.3: Унапређење техничких и информационих капацитета за контролу кретања и боравка странаца 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа, унапређени и повезани информатички системи и набављена информатичка опрема за идентификацију 

и регистрацију ирегуларних миграната 
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Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

6.1.3.1 

Анализа техничких и 

информатичких капацитета за 

контролу и боравка странаца 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Дирекција полиције 

 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Подручне полицијске 

управе 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, веза 1.2.1.1.3  и веза 

1.2.2.1.2 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и  ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022 

 

6.1.3.2 

Набавка информатичке опреме 

и унапређење система за 

идентификацију и регистрацију 

ирегуларних миграната  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Дирекција полиције 

 

 

Буџет Републике Србије и ЕУ 

фондови – веза 1.2.2.1.2 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Економска класификација 512 – 

Машине и опрема у износу од 

23.520.000,00 динара за 2024. 

годину 

 

2022-2024 
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Управа граничне 

полиције 

 

Подручне полицијске 

управе 

 

6.1.3.3 

Унапређење и повезивање  

информатичких система у 

којима се обрађују подаци о 

ирегуларним мигрантима, 

тражиоцима азила и лицима 

која су поступку реадмисије 

(АФИС, ОКС, Азил, Реадмисија 

и др.) 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Дирекција полиције 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови, веза 1.2.1.1.3 и веза 

1.2.2.1.2 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0003 – Полицијске управе 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024 

 

 

6.1.3.4 

 

Унапређење система везаних за 

евидентирање статуса странаца 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.2.2.1.2 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

 

 

 

 

 

2022-2024 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 6.2. Унапређена сарадња са другим службама  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Дефинисање и спровођење заједничких оперативних мера између свих надлежних организационих јединица МУП на сва 

три нивоа 

Мера 6.2.1: Предузимати планске мере на превенцији и борби против кријумчарења људи, прекограничног криминала, 

идентификовање жртава – рањивих група и потенцијалних жртава трговине људима 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведене оперативне мере и унапређена превенција и борба против свих облика прекограничног криминала 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: Министарство унутрашњих послова 

6.2.1.1 

 

Координација активности свих 

линија рада Дирекције полиције 

на централном, регионалном и 

локалном нивоу у правцу 

превенције и борбе свих облика 

прекограничног криминала 

Министарство 

унутрашњих послова 

Дирекција полиције 

Управа криминалистичке 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и  ПА 0003 – Полицијске управе; 

 

2022-2024  

6.2.1.2 

Планско спровођење 

оперативних мера на 

централном, регионалном и 

локалном нивоу у правцу 

превенције и борбе свих облика 

прекограничног криминала 

Министарство 

унутрашњих послова 

Дирекција полиције 

Подручне полицијске 

управе 

Управа саобраћајне 

полиције 

Управа криминалистичке 

полиције 

Управа полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

и  ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  
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ОБЛАСТ 7 Mеђународна сарадња 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 7.1. Ефикасна имплементација међународних споразума, протокола и радних аранжмана 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређење сарадње са суседним земљама кроз коришћење механизама размене информација кроз ЗКЦ и спровођење 

заједничких патрола 

Мера 7.1.1: Јачање сарадње са суседним земљама у области ИБМ на основу потписаних споразума и протокола о сарадњи 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведене активности у Заједничким контакт центрима и спроведене заједничке патроле са суседним земљама 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Управа граничне полиције 

7.1.1.1 

Праћење сарадње са суседним 

земљама кроз активности у 

Заједничким контакт центрима 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

7.1.1.2 

Праћење сарадње са суседним 

земљама кроз спровођење 

заједничких патрола 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 7.2. Обезбеђивање техничких предуслова за рад заједничких контакт центара 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Обезбеђени технички предуслови за рад заједничких контакт центара 
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Мера 7.2.1: Обезбеђивање ИКТ инфраструктире потребне за рад заједничких контакт центара 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведена анализа и обезбеђена ИКТ инфраструктура  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

7.2.1.1 

Анализа потребне ИКТ 

инфраструктуре и могућих 

решења за обезбеђивање 

повезаности 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технолигије  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022  

7.2.1.2 

Повезивање и укључивање у 

постојећу ИКТ инфраструктуру 

и омогућавање коришћења 

ресурса МУП РС 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технолигије  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2023  

ОБЛАСТ 8 5.1 Повратак странаца  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 8.1. Ојачана међународна сарадња и ефикаснији систем удаљавања особа које незаконито бораве 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређен основ за враћање особа које незаконито бораве кроз поступак реадмисије  

Мера 8.1.1: Јачање међународне сарадње и сарадње на националном нивоу у циљу ефикасног удаљавања особа које 

незаконито бораве 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Ојачана међународна сарадња кроз предлог измене споразума и протокола о реадмисији  
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Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

8.1.1.1 

Анализа примене  правног 

оквира у области реадмисије и 

ефикасног удаљавања особа 

које незаконито бораве  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа за управне 

послове 

Управа граничне 

полиције  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови -„Регионална подршка 

управљању осетљивим 

миграцијама на Западном Балкану 

и Турској“, вишекорисничка ИПА 

2017, вредност пројекта за све 

учеснике је 5.177.000 евра 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2024  

Мера 8.1.2: Примена постојећих и закључивање нових споразума и протокола о реадмисији са земљама порекла  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Покренуте процедуре за закључивање споразума и протокола о реадмисији 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

8.1.2.1 

 

Покретање нових или 

понављање постојећих 

иницијатива и одржавање 

преговора за закључивање 

споразума и протокола о 

реадмисији 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа за управне 

послове 

 

Секретаријат  

 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и 

билатерална сарадња, веза 

1.1.2.2.3 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

2022-2024  
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Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање. 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

8.1.2.2 
Ефикасна примена закључених 

споразума и протокола о 

реадмисији 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа за управне 

послове 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1409 - Безбедност, ПА 

0001 – Руковођење и координација 

рада полиције и управних послова 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 8.2. Ефикасније управљање миграционим процесима 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређење система повратка држављана трећих земаља кроз унапређење капацитета прихватилишта за странце и 

унапређење сарадње надлежних органа за политику повратка 

Мера 8.2.1: Унапређење сарадње надлежних субјеката у поступку удаљавања лица са територије Републике Србије на основу 

решења о враћању 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Унапређена сарадња Министарства унутрашњих послова, Министарства спољних послова и других државних органа  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

8.2.1.1 

Јачање/наставак сарадње с 

организационим јединицама 

надлежнима за послове 

странаца у делу који се односи 

на утврђивање незаконитог 

боравка странаца 

Министарство 

унутрашњих послова  

Дирекција полиције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

 

2022-2024  
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Подручне полицијске 

управе 

Управа граничне 

полиције 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1409 - Безбедност,  

ПА 0003 – Полицијске управе; 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

8.2.1.2 

Јачање и наставак сарадње с 

министарством надлежним за 

спољне послове у прибављању 

путних или других исправа 

исправа у циљу реализације 

враћања 

Министарство спољних 

послова 

Министарство 

унутрашњих послова 

МУП - Буџет Републике Србије у 

оквиру редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

Мера 8.2.2: Унапређење капацитета прихватилишта за странце  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Извршена анализа и план за унапређење капацитета прихватилишта за странце  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

8.2.2.1 
Анализа постојећих капацитета 

прихватилишта за странце 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 
 

2022 

 

8.2.2.2 
Израда плана 

реконструкције/изградње 

прихватилишта за странце на 

Министарство 

унутрашњих послова  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 
2022 
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основу извршене анализе Сектор за материјално 

финансијске послове 

Управа граничне 

полиције  

 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

8.2.2.3 
Реконструкција/изградња 

прихватилишта за странце 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије и ЕУ 

фондови - пројекат „Подршка 

Европске уније Србији и Бившој 

Југословенској Републици 

Македонији у управљању 

мигрантском/избегличком кризом 

на балканској рути“, фонд Мадад, 

око 1.320.000 евра за МУП 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Економска класификација  511 – 

Зграде и грађевински објекти у 

износу од 28.800.000,00 динара у 

2022. години; 23.520.000,00 

динара u 2023. години 

 

2022-2024 

 

8.2.2.4 

Стварање техничких 

предуслова за регистрацију 

странаца 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за аналитику, 

телекомуникационе и 

информационе 

технологије 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - пројекат „Подршка 

управљању миграцијама и 

границама у Републици Србији“ 

ИПА 2021 

2022-2024 
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Сектор за материјално 

финансијске послове  

Управа граничне 

полиције 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 8.3 Унапређење система асистираног добровољног повратка  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Мигранти који незаконито бораве на територији Републике Србије, неуспешни тражиоци азила и други мигранти којима 

је потребна помоћ при повратку у земљу порекла, располажу неопходним информацијама о могућности асистираног 

добровољног повратка 

Мера 8.3.1: 
Мотивисање миграната да користе програм асистираног добровољног повратка 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
У свим објектима намењеним за смештај миграната који незаконито бораве на територији Републике Србије и у центрима 

за азил, доступни су информативни материјали о могућностима асистираног добровољног повратка 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

Комесаријат за избеглице и миграције  

8.3.1.1 

 

Информисање странаца у 

прихватилишту за странце о 

програму асистираног 

добровољног повратка 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Комесаријат за избеглице  

миграције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ фондови- 

- веза 8.2.2.3 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

Комесаријат за избеглице и 

миграције – Програм 1001 

Унапређење и заштита људских и 

2022-2024 
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мањинских права и слобода, ПА 

0013 Подршка присилним 

мигрантима и унапређење система 

управљања миграцијама. 

 

8.3.1.2 

 

 

Спровођење кампање за 

промовисање асистираног 

добровољног повратка 

Комесаријат за 

избеглице и миграције 

Подручне полицијске 

управењ 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ фондови 

- веза 8.2.2.3 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1001 Унапређење и 

заштита људских и мањинских 

права и слобода, ПА 0013 Подршка 

присилним мигрантима и 

унапређење система управљања 

 

Комесаријат за избеглице и 

миграције – Програм 1001 

Унапређење и заштита људских и 

мањинских права и слобода, ПА 

0013 Подршка присилним 

мигрантима и унапређење система 

управљања миграцијама. 

 

2022-2024 

 

8.3.1.3 

Анализа ситуације у земљама 

порекла странаца који 

приступају програму 

асистираног добровољног 

повратка 

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 
 

2022-2024 
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ОБЛАСТ 9 Размена информација и сарадња са државама чланицама, агенцијама ЕУ и другим 

међународним организацијама 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 9.1. Успостављен Национални координациони центар у складу са стандардима ЕУ 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Створени сви предуслови за успостављање НКЦ у складу са правним тековинама Европске уније 

Мера 9.1.1: Успостављање Националног координационог центра  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Предузете све неопходне активности у циљу успостављања Националног координационог центра 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

9.1.1.1 

Израда предлога акта о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у 

циљу успостављања  

Националног координационог 

центра у Управи граничне 

полиције  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за људске ресурсе 

 

 

Веза Област 11 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022 
 

9.1.1.2 

Усвајање акта о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних места у циљу 

успостављања Националног 

координационог центра у 

Управи граничне полиције 

 

 

Влада Републике Србије 
Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 
2023  
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9.1.1.3 

Одређивање потребних 

техничких средстава за 

унапређење постојеће  

инфраструктуре  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информатичке 

технологије 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2023 
 

9.1.1.4 

Набавка потребне техничке 

опреме и интеграција у 

постојећу ИКТ инфраструктуру 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику 

телекомуникационе и 

информатичке 

технологије 

 

Сектор за материјално 

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023 
 

9.1.1.5 

Доношење плана обуке 

полицијских службеника за рад 

у НКЦ 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор људске ресурсе 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2023 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 9.2. Ојачана билатерална сарадња са државама чланицама ЕУ и другим европским и међународним агенцијама  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Поднете иницијативе за измену постојећих билатералних Уговора 

Број реализиваних састанака 

Број учешћа у заједничким операцијама  

Мера 9.2.1: Јачање/наставак прекограничне сарадње са суседним државама на основу билатералних и међународних 

споразума 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Унапређена прекогранична сарадња кроз измене законодавног оквира, спровођење заједничких операција и учешће на 

састанцима 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

9.2.1.1 

Анализа тренутног 

законодавног оквира за 

сарадњу са суседним државама 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Дирекција полиције 

  

Управа граничне 

полиције 

 

Управа криминалистичке 

полиције  

 

Секретаријат 

 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2023  
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9.2.1.2 
Израда предлога измене 

законодавног оквира  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Дирекција полиције 

  

Управа граничне 

полиције 

 

Управа криминалистичке 

полиције  

 

Секретаријат 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2024 
 

9.2.1.3 

Учествовање у заједничким 

операцијама и увођење нових 

тачака за размену информација 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности, Канцеларија 

Уједињених нација за дрогу и 

криминал, у складу са 

Споразумом између Владе 

Републике Србије и Канцеларије 

Уједињених нација за дрогу и 

криминал (Споразум потписан 

29.9.2021.) 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2022-2024 
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9.2.1.4 Одржавање састанака 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности, Канцеларија 

Уједињених нација за дрогу и 

криминал, у складу са 

Споразумом између Владе 

Републике Србије и Канцеларије 

Уједињених нација за дрогу и 

криминал (Споразум потписан 

29.9.2021.) 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 9.3. Унапређена сарадња са Европском агенцијом за граничну и обалску стражу  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређен оквир за сарадњу са ЕБЦГ 

Дефинисан оперативни план за сарадњу 

 

Мера 9.3.1: Имплементација Споразума о статусу између Републике Србије и Европске уније о акцијама које спроводи 

Европска агенција за граничну и обалску стражу у Републици Србији  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спровођење Споразума о статусу кроз дефинисање текста оперативног плана и његовог спровођења 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 
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9.3.1.1 
Усаглашавање текста 

оперативног плана за текућу 

годину 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024 

 

 

 

9.3.1.2 

 

 

Анализа капацитета МУП за 

потребу проширења обима 

сарадње сходно Споразуму 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024 

 

 

 

9.3.1.3 

 

Иницирање проширења 

сарадње у оквиру донетих 

оперативних планова или у 

правцу доношења нових 

оперативних планова 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024 
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Мера 9.3.2: Наставак имплементације Радног аранжмана са Европском агенцијом за граничну и обалску стражу у Републици 

Србији 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведена анализа и проширена сарадња са Европском агенцијом за граничну и обалску стражу 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере: 
Министарство унутрашњих послова 

9.3.2.1 

 

Анализа сарадње кроз  радни 

аранжман  са Европском 

агенцијом за граничну и 

обалску стражу  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024 

 

9.3.2.2 

 

Успостављање нових облика  

сарадње кроз  радни аранжман  

са Европском агенцијом за 

граничну и обалску стражу  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције  

 

Сектор за међународну 

сарадњу, европске 

послове и планирање 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024 

 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 9.4. Унапређени национални системи и остваривање техничких предуслова за ефикасну размену података 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Дефинисан план и набављена опрема усмерена на стварање предуслова за размену података са великим информационим 

системима Европске уније 

Мера 9.4.1: Развој и прилагођавање информационог система МУП-а ЕУ стандардима 
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Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Израђен план за унапређење ИКТ инфраструктуре на основу анализе 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

9.4.1.1 

Анализа стандарда у области 

великих информационих 

система ЕУ и препоруке за 

развој и прилагођавање 

информационог система МУП 

који користи гранична полиција  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије  

 

Управа граничне 

полиције  

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови -  веза 1.1.4.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022  

9.4.1.2 
Израда плана унапређења 

постојеће ИКТ инфраструктуре 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије  

 

Управа граничне 

полиције  

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови-  веза 1.1.4.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2023  
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9.4.1.3 

Набавка информатичке опреме 

и апликативних решења у 

складу са планом унапређења 

постојеће ИКТ инфраструктуре 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије  

 

Сектор за материјално-

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције  

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности и ЕУ 

фондови - веза 1.1.4.1.1 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2023  

9.4.1.4 

Остваривање учешћа у радним 

телима надлежним за развој 

информационих система на 

нивоу ЕУ као члан/ посматрач 

(правни и технички аспект) 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије  

 

Сектор за материјално-

финансијске послове 

 

Управа граничне 

полиције  

 

 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности 

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

2022-2024  
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ОБЛАСТ 10 Механизам за контролу квалитета 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 10.1. Ефикасна примена професионалних и етичких стандарда 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Успостављен систем за контролу квалитета професионалних и етичких стандарда у раду полицијских службеника 

Мера 10.1.1: Спровођење различих видова стручних усавршавања у складу са  Програмом стручног усавршавања полицијских 

службеника из области професионалних и етичких стандарда 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Реализоване проблемске наставе из области професионалних и етичких стандарда 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

10.1.1.1 

Реализација проблемских 

настава у складу са Програмом 

стручног усавршавања 

полицијских службеника  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

10.1.1.2 

Реализација других видова 

стручног усавршавања у складу 

са Програмом стручног 

усавршавања полицијских 

службеника  

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Подручне полицијске 

управе 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

 

 

2022-2024  
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Мера 10.1.2: Контрола примене професионалних и етичких стандарда и поступање по пријавама грађана 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведени поступци контроле примене стандарда 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

10.1.2.1 

Реализација планова 

контролних делатности на 

регионалном и локалном нивоу  

Министарство 

унутрашњих послова 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

10.1.2.2 
Спровођење притужбених 

поступака по пријавама грађана 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

ПОСЕБНИ ЦИЉ 10.2 Ојачати капацитете и спремност за суочавање са предстојећим изазовима (у вези са проценом рањивости из 

Анализе ризика)  

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Унапређен систем превенције корупције у граничној полицији 

Мера 10.2.1: Спровођење Упутства о Методологији за спровођење анализе ризика од корупције у Управи граничне полиције 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Спроведене превентивне мере за спречавање корупције на основу анализе  
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Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

Управа граничне полиције 

10.2.1.1 

Извршити анализу ризика од 

корупције у Управи граничне 

полиције  

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор унутрашње 

контроле  

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022  

10.2.1.2 

Предузети предложене 

превентивне мере за смањење и 

откривање извора ризика од 

корупције 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор унутрашње 

контроле 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

 

2022-2024  

10.2.1.3 

Извршити ревизију анализе 

ризика од корупције у Управи 

граничне полиције на 

годишњем нивоу 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Сектор унутрашње 

контроле 

 

 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  

 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

 

 

2022-2024  
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ОБЛАСТ 11 Обука,  истраживање и развој 

ПОСЕБНИ ЦИЉ 11.1. Праћење нових технологија у управљању границама 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Учешће на састанцима на тему нових технологија у управљању границама 

Дефинисање препорука и предлога мера у циљу бољег коришћења технологија у управљању границама 

Мера 11.1.1: Учешће на стручним скуповима и пројектима  

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 

Остварено присуство представника Министарства унутрашњих послова на састанцима у области примене нових 

технологија у управљању границом  

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

11.1.1.1 

Остварити учешће на стручним 

скуповима, радним групама и 

телима у области  примене 

нових технологија у управљању 

границом на националном и 

међународном нивоу 

Министарство 

унутрашњих послова 

 

Управа граничне 

полиције 

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије 

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  
 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024 
 

11.1.1.2 

Размена искустава у примени 

савремених технологија и 

искустава добре праксе у 

области  ИУГ са земљама 

чланицама ЕУ 

Министарство 

унутрашњих послова  

 

Сектор за аналитику, 

информационе и 

телекомуникационе 

технологије 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних активности  
 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024 
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 11.2. Ојачани капацитети граничне полиције 

Показатељ(и) на нивоу посебног циља 

(показатељ исхода) 

Гранична полиција попуњена, оспособљена и стручно усавршена у складу са стандардима Европске уније 

Мера 11.2.1: Попуна капацитета граничне полиције 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
- Измењен акт о систематизацији 

- Број спроведених јавних конкурса за ЦОПО  

- Број пријављених на конкурс (разврстано по полној структури) 

- Број селектованих полазника обуке (разврстано по полној структури и старости) 

- Број примљених граничних полицајаца (разврстано по полној структури и старости) 

- Број спроведених специјалистичких обука  

- Број граничних полицајаца који су завршили специјалистичку обуку (разврстано по полној структури) 

- Проценат попуњености радних места на централном, регионалном и локалном нивоу 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

11.2.1.1 
Измена акта о систематизацији 

радних места  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Управа граничне 

полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

11.2.1.2 

Спровести селекцију и стручно 

оспособљавање полазника 

основне обуке за граничног 

полицајца  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022-2024  
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11.2.1.3 

Пријем граничних полицајаца 

након завршене основне обуке 

за граничног полицајца у 

складу са кадровским планом 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

11.2.1.4 
Спровести специјалистичку 

обуку за граничног полицајца  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022-2024  

11.2.1.5 
Попуна радних места из 

постојећих капацитета  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

11.2.1.6 

Праћење стања кадрова на 

централном, регионалном и 

локалном нивоу  

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

 

2022-2024  
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Мера 11.2.2: Ускладити организациону структуру у складу са концептом ИУГ 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
Формиран Национални координациони центар, Измена организационе структуре Одељења за анализу ризика и друге 

организационе промене 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

11.2.2.1 

Измена акта о систематизацији 

радних места у складу са 

концептом ИУГ 

Министарство 

унутрашњих послова  

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022-2024  

Мера 11.2.3: Наставак реализације стручног усаврашавања користећи нове методе извођења наставе 

Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ 

резултата) 
- Број одржаних обука у областима ИУГ 

- Број обучених службеника у областима ИУГ (разврстано по полној структури) 

- Број обучених службеника након обуке енглеског језика (разврстано по полној структури) 

- Број обучених службеника након обуке у области родне равноправност, једнаких могућности и  дискриминације 

(разврстано по полној структури) 

Институција одговорна за спровођење 

(координацију спровођења) мере:  
Министарство унутрашњих послова 

11.2.3.1 
Спровести обуке за послове 

граничне провере и надзора 

државне границе  

Министарство 

унутрашњих послова 

Дирекција полиције  

Управа граничне 

полиције  

 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 
 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

Програм 1410 - Управљање 

државном границом, ПА 0001 - 

Управљање радом граничне 

полиције; 

2022-2024  



97 
 

11.2.3.2 
Реализовати обуке енглеског 

језика 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Сектор за људске ресурсе 

Дирекција полиције 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

 

2022-2024  

11.2.3.3 

Реализовати обуке граничних 

полицајаца у области родне 

равноправност, једнаких 

могућности и  дискриминације 

 

Министарство 

унутрашњих послова 

Дирекција полиције 

Сектор за људске ресурсе 

Буџет Републике Србије у оквиру 

редовних aктивности 

Веза са програмским буџетом: 

Програм 1408 - Управљање 

људским и материјалним 

ресурсима, ПА 0001 - 

Администрација и управљање;  

2022-2024  

 

 

 

II ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

 

 Министарство унутрашњих послова 

 

Средства која су потребна за спровођење активности у 2022. години, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину 

(„Службени гласник РС”, број 110/21), на Разделу 15 – Министарство унутрашњих послова, Функција 310 – Полицијске услуге, Програм – 1408 – 

Управљање људским и материјалним ресурсима, Програмска активност 0001 Администрација и управљање, на Економској класификацији 511 – 

Зграде и грађевински објекти у износу од 28.800,00 динара. 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

У 2023. и 2024. години средства ће бити обезбеђена у оквиру лимита на разделу 15 – Министарство унутрашњих послова. 

Поред наведеног, за спровођење одређених активности из Акционог плана предвиђена су донаторска средства и то за 2022. годину у износу 

од 94.200,000,00 динара, у 2023. години у износу од 15.000,00 динара, а у 2024. години у износу од 15.000,000,00 динара. 

Такође, поједине активности из Акционог плана спроводиће се из пројеката Европске уније кроз донације у виду услуга и опреме. 

 

Републичка дирекција за имовину Републике Србије 

 

За спровођење Стратегије средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), 

Раздео 43 – Републичка дирекција за имовину, Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном својином, Пројекат 5004 – Изградња 

ГП Ђердан 2, Економским класификацијама 511 у укупном износу од 54.000.000 динара, за 2022. годину.  

Планирана средства за 2023. годину износе 107.000.000 динара и за 2024. годину 168.000.000 динара. 

Средства су планирана на Разделу 43 – Републичка дирекција за имовину, Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном 

својином, Пројекат 5005 – Изградња ГП Нештин, Економским класификацијама 511 у укупном износу од 54.000.000 динара, за 2022. годину.  

Планирана средства за 2023. годину износе 107.000.000 динара и за 2024. годину 168.000.000 динара. 

Средства су планирана на Разделу 43 – Републичка дирекција за имовину, Програм 0605 – Евиденција, управљање и располагање јавном 

својином, Пројекат 5003 – Изградња ГП Котроман – друга фаза, Економским класификацијама 511 у укупном износу од 150.000.000 динара. 

Средства су планирана на Разделу 43 – Републичка дирекција за имовину, Функција 130 – Опште услуге, Програм 0605 – Евиденција, 

управљање и располагање јавном својином, 0004 – Управљање друмским граничним и пограничним прелазима, на економским класификацијама 425 

– Текуће поправке и одржавање у износу од 118.000.000 динара, 511 – Зграде и грађевински објекти у износу од 226.000.000 динара и 512 – Машине 

и опрема у износу од 20.000.000 динара. 

Средства за 2023. годину биће обезбеђена у оквиру лимита за раздео 43. 

 

Министарство финансија 

 

Средства које Управа царина издваја на име трошкова који настају приликом обављања редовних активности из Акционог плана, не захтевају 

додатно финансирање. 

Исказани трошкови капиталног пројекта 5001 Изградња Граничног прелаза Гостун су планирани за 2022. годину у износу од 238.600.000 

динара у оквиру раздела 16 – Министарство финансија, Глава 16.1 – Управа царина, Програм 2303 – Управљање царинским системом и царинском 

администрацијом, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови на економској класификацији 

511 из средстава буџета Републике Србије. 
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Са друге стране, финансијски ефекат овог документа има део планираних и додатних трошкова у оквиру Глава 16.1 – Управа царина, 

Програм 2303 – Управљање царинским системом и царинском администрацијом, Функција 110, и то у оквиру Програмске активности 0002 Подршка 

информационом систему царинске службе за 2023. годину, планирани су трошкови у износу од 6.490.000 динара на економској класификацији 512 – 

машине и опрема који су исказани у Предлогу финансијског плана Управе царина за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину. 

Трошкови у оквиру Програмске активности 0001 – Обезбеђење функционисања, утврђивања, контроле и наплате јавних прихода из 

надлежности царинске службе и то: на категорији 41 – расходи за запослене у укупном износу од 318.290.313,37 динара, од тога група конта 411 – 

Плате, додаци и накнаде запослених износи 272.976.255,4 динара, а група конта 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износи 

45.314.058,41 динара. 

Раздељено по годинама: 

- за 2022. годину 411 – Плате, додаци и накнаде запослених односи 37.856.043,27 динара, а на групи конта 412 – Социјални доприноси на 

терет послодавца 6.284.103,18 динара; 

- за 2023. годину на групи конта 411 – Плате, додаци и накнаде запослених односи 104.364.912,38 динара, а на групи конта 412  – Социјални 

доприноси на терет послодавца 17.324.575,46 динара и  

- за 2024. годину на групи конта 411 – Плате, додаци и накнаде запослених односи 130.755.299,82 динара, а на групи конта 412 – Социјални 

доприноси на терет послодавца 21.705.379,77 динара. 

Средства нису обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21), у оквиру Раздела 16, 

Главе 16.1 – Управе царина, али су иста део исказаних додатних средстава у Предлогу финансијског плана Управе царина за 2022. годину са 

пројекцијама за 2023. и 2024. годину. Такође, у 2022. години Управа царина ће употребити расположиве инструменте за обезбеђење недостајућих 

средстава, који су стављени на располагање Законом о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 

63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/ 19, 149/20, 118/21, 118/21 - др. закон). 

 

За спровођење акционог плана, Министарство заштите животне средине, Министарство културе и информисања, Министарство здравља, 

Комесаријат за избеглице и миграције, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде – Управа за ветерину и Управа за заштиту биља, Министарство спољних послова, Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација, Министарство државне управе и локалне самоуправе, немају трошкова. 

 


