Република Србија
ВЛАДА

Акциони план за испуњавање
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НАПОМЕНА: За све мере и активности које су због своје природе дефинисане за период после 1. септембра 2013. године
надлежне институције ће приликом извештавања доставити прилоге о свим мерама које су до тог тренутка спроведенe с
циљем реализације препоруке.
Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

1. ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ
1.1. Демократија и владавина права
Влада
Поступку израде нацрта и даље
мањка транспарентност, довољно
устројство и време за делотворну
расправу свих заинтересованих
страна, што би правно окружење
учинило предвидљивијим. (9)

Влада у целини,
РСЗ
КСЦД

Унапредити спровођење усвојених
прописа и надзор над њима. (9)

1.

2.

Министарства не поштују увек
мишљења и препоруке независних
регулаторних тела, укључујући
Државну ревизорску институцију, па
их чак у неким случајевима и
отворено оспоравају. (9)

Генерални секретаријат Владе треба
ојачати како би могао да покрене

РСЗ- Усвајање Одлуке о
изменама и допунама
Пословника Владе, на
предлог Републичког
секретаријата за
законодавство . Рок: III
квартал (септембар 2013.
године)

АП за испуњавање препорука из
Годишњег
извештаја
Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата

КСЦД - Формирање Савета
за развој и сарадњу са
цивилним друштвом.
Дефинисање документа који
дефинише стандарде сарадње
организација цивилног
друштва и државе и
стандарде партиципаторног
процеса (организација
цивилног друштва и
државних органа) приликом
израде прописа. План
реализације- 2013. година
Влада у целини

Припремљен
нацрт
документа
„Методологија
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак
систем доношења политика ка већој
ефикасности и квалитетнијем
учинку. (9)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

стратешког планирања“ који
ће бити усвојен током 2013.
године, у складу са којим ће
се
извршити
измена
Пословника Владе у циљу
јачања улоге Генералног
секретаријата
Владе
у
процесу
стратешког
планирања.
Најважније
новине које ће се увести
доношењем
Методологије
стратешког планирања су
обавеза усвајања документа
од стране Владе у коме ће
бити дефинисани приоритети
Владе у наредној години, а
који ће служити као основа у
процесу израде стратешких
планова
министарстава,
посебних организација и
служби Владе (Прилог 2).
Такође
Методологија
предвиђа обавезу Генералног
секретаријата Владе да прати
реализацију
стратешких
приоритета
Владе
кроз
анализу
извршења
и
сврсисходности планираних
активности органа државне
управе
поднетих
кроз
годишње оперативне планове
који произлазе из стратешких
планова
министарстава,
посебних организација и
служби Владе. Генерални
секретаријат ће извештај
подносити Влади у виду
Годишњег
извештаја
о
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак
Национални савет за
децентрализацију је и даље
неактиван. (9)

Надлежност
МРРЛС

3.

Државна управа
Савет за реформу државне управе је
наставиo да се бави само управним и
техничким проблемима а да није
активно усмерио спровођење
Стратегије за реформу државне
управе, која је остала недовољна. (9)

МПДУ

4.

5.

Законски оквир је још увек непотпун.
Тек треба усвојити нове законе о
општем управном поступку и о
запосленима у локалној самоуправи
и њиховим платама. Закон о

МПДУ, МРРЛС,
МФП

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

напретку.
МРРЛС је формирао Сектор
за
децентралиизацију
Републике Србије и преузео
надлежнности
некадашње
Канцеларије
Националног
савета за децентрализацију
РС. До краја године биће
именовани нови чланови
Савета и створени услови за
његов рад у складу са
дефинисаним
надлежностима.
Влада ће до краја првог
квартала 2013. године донети
одлуку о формирању новог
Савета за реформу државне
управе који ће анализирати
достигнут ниво реформе
државне управе, у складу са
постојећом Стратегијом за
реформу државне управе и
предложити доношење нове
Стратегије. Овом одлуком ће
између
осталог
бити
обезбеђени механизми који
ће омогућити оперативнији
рад овог тела и координацију
њеног
извршавања.
Доношење
Стратегије
планирано је за трећи квартал
2013. године.
МПДУ - У току је поновно
разматрање
појединих
решења из припремљеног
Нацрта закона о општем
управном поступку. Усвајање

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата
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Препорука, односно уочени
недостатак
државним службеницима се не
примењује на службенике локалне
управе. (10)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Предлога закона очекује се у
трећем
кварталу
2013.
године.
МРРЛС - Усвајање закона о
статусу запосленiх у локалној
самоуправи
у
другом
кварталу 2013. године;
МФП - Закон о платама
запослених
у
локалној
самоуправи - трећи квартал
2013. године.

Један број именовања на места
високих државних службеника је још
увек у току. (10)
Треба развијати и примењивати
системе запошљавања и напредовања
на бази заслуга. (11)

6.

Влада

Доношењем новог Закона о
министарствима, формирана
су нова министарства, те
именовања на места високих
државних службеника нису
могла да буду окончана пре
доношења Правилника о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији
радних
места у министарствима.
Како је доношење наведених
правилника у току очекује се
да се расписивање конкурса
за попуњавање наведених
радних места интензивира
почетком 2013. године (први
квартал).
До краја трећег квартала
Влада ће усвојити Предлог
закона
о
изменама
и
допунама Закона о државним
службеницима, којим ће се
унапредити решења Закона
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност
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везана
за
постављења
државних службеника на
положаје како би се принцип
професионализације
предвиђен
Законом
што
потпуније остварио.

7.

8.

9.

Неколико независних регулаторних
тела се и даље суочава са
логистичким ограничењима. (10)

Влада

У погледу реструктурирања
државних агенција, треба посветити
потребну пажњу потреби да се одрже
капацитети и овлашћења за
спровођење правних тековина. У
неким случајевима, када је то
прописано правним тековинама,
треба сачувати независност таквих
тела. (10)
Још увек нису усвојене измене
Закона о Заштитнику грађана које
би требало да повећају независност
Заштитника грађана. Препоруке
Заштитника грађана не поштују се
довољно. (10)

Влада

Влада, МПДУ

АП за испуњавање препорука из
Годишњег
извештаја
Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата (у делу за
Повереника за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности)

У МПДУ је у току рад на
изменама и допунама Закона
о заштитнику грађана, уз
учешће Заштитника грађана.
Утврђивање Предлога закона
планира се до краја другог
квартала (до краја јуна) 2013.
године. Предлогом закона ће
се:
успоставити посебне
мере заштите за подносиоце
притужби на рад државних
органа,
успоставити
ефикаснији
и
потпунији
начин
за
остваривање
заштите права грађана и
пооштрити казнене одредбе
против
одговорних
за

АП за испуњавање препорука из
Годишњег
извештаја
Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата (у делу да
се препоруке ЗГ не поштују довољно).
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неизвршавање
обавеза
прописаних овим законом, у
циљу
успостављања
механизама за поштовање
препорука
Заштитника
грађана
и
њихово
спровођење.
Цивилна контрола снага безбедности
Потребно је разјаснити правни оквир
за праћење комуникација које врше
безбедносне и обавештајне службе
Одредбе Закона о Војнобезбедносној
агенцији и Војнообавештајној
агенцији које су допуштале да
осетљиви подаци у вези са
комуникацијама грађана буду
10.
надзирани без судског налога
Уставни суд је прогласио неуставним
априла 2012. године. Постоје тврдње
да је нејасна правна ситуација довела
до злоупотреба. (11)

Остаје да се донесе закон о приступу
државним безбедносним досијеима.
(11)

11.

МО

МПДУ
Влада у целини

Сачињен је Нацрт закона о
изменама и допунама Закона
о Војнобезбедносној агенцији
и
Војнообавештајној
агенцији, који је усаглашен са
одлуком Уставног суда број
IУз-1218/2010
(“Службени
гласник РС”, број 55/2012),
која је ступила на снагу 1.
јуна 2012. године.
Планиране мере су да
осетљиви подаци у вези са
комуникацијама грађана буду
надзирани само на основу
судског налога.
Рок – I квартал 2013. године.
Неопходно је образовати
интерресорну радну групу
која ће анализирати потребу
доношења
закона
и
припремити радни текст, са
посебним освртом на питања
документације
служби
безбедности која ће бити
предмет закона, права на
увид и друга права лица на
којa се подаци из досијеа
односе,
ознаку
скидања
тајности, права других лица
на
евентуални
приступ,
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централног органа који ће у
пракси спроводити закон,
роковима и друго. Имајући у
виду осетљивост материје
наведеног закона (питање
остваривања људских права
са
једне
и
интересе
националне безбедности са
друге
стране),
као
и
чињеницу да је наведена
материја
повезана
са
надлежношћу већег броја
државних
органа,
најцелисходније решење је да
радну групу образује Владa.

12.

Рок за анализу потребе
усвајања закона 1. септембар
2013.
Правосудни систем (видети Поглавље 23 Правосуђе и основна права)
Политика борбе против корупције (видети Поглавље 23 – Правосуђе и основна права)
1.2. Људска права и заштита мањина
(видети и поглавље 3.23. Правосуђе и основна права)
Неопходно је извршење пресуда
МПДУ
МПДУ- Влада је усвајањем
Европског суда за људска права у
измена и допуна Уредбе о
случајевима накнаде за раднике у
евидентирању
доспелих
државним предузећима, за шта је
неизмирених
обавеза
Влада издала уредбу у марту 2012.
друштвених предузећа по
(Уредба
о
евидентирању
извршним
пресудама
за
неизмирених обавеза друштвених
потраживања
из
радних
предузећа по извршним пресудама за
односа, од 8. септембра 2012.
потраживања из радног односа коју
године ("Сл. гласник РС", бр.
је Влада донела на седници 22.
87/2012), продужила рок по
марта 2012.) (16)
коме повериоци могу своја
потраживања
пријавити
Агенцији за приватизацију до
31. децембра 2012. године
(први квартал). Уредбом је
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установљена
обавеза
Министарства финансија и
привреде
да
информише
Владу о висини укупних
евидентираних потраживања
и да предложи начин њиховог
регулисања, у року од 90 дана
од истека овог рока, тако да се
конкретан
предлог
мера
очекује у првом кварталу
2013. године.

Грађанска и политичка права
Спречавање тортуре и нечовечног поступања
Не постоје адекватне правне мере
заштите приликом пријема и неге
људи са душевним обољењима који
су против своје воље смештени у
психијатријске институције или
институције за социјално старање.
(17)

13.

МРЗСП, МЗ

МЗ: Ово питање ће бити
уређено Законом о заштити
особа
са
менталним
сметњама који је у фази јавне
расправе.
(рок: 1. квартал 2013.)
МРЗСП- Подзаконским актом
Закона о социјалној заштити
који је тренутно у завршној
фази израде – Правилником о
минималним стандардима за
пружање услуга социјалне
заштите у посебном члану
под називом Рестриктивни
поступци и мере наводи се:
«Рестриктивни поступци и
мере према корисницима који
својим понашањем доводе у
опасност
себе,
друге
кориснике,
особље,
посетиоце или имовину,
примењују се искључиво на
основу
планираних,
праћених, надгледаних и
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временски
ограничених
интервенција.
За
ограничавање
кретања,
изолацију
или
контролу
понашања
корисника
пружалац услуге обавезан је
да
пропише
процедуре,
одреди одговорну особу за
одобравање рестриктивних
поступака и мера и води
евиденцију
о
њиховој
примени.» Тако, прописаним
стандардом, сви пружаоци
услуга су у обавези да теже
његовом испуњењу. Свако
одступање и грубо кршење
права корисника може водити
губитку лиценце пружалаца
услуга, којом је добијена
дозвола
за
обављање
делатности
социјалне
заштите.
Такође, у току је израда
Упутства о инспекцијском
надзору над радом установа
социјалне
заштите
и
пружалаца услуга социјалне
заштите – подзаконског акта
уз Закон о социјалној
заштити у коме је предвиђено
да се ванредни инспекцијски
надзор обавезно врши на

основу
обавештења
о
инцидентним ситуацијама:
насилној смрти корисника
(укључујући убиство и
самоубиство),
бекству,
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

односно
нестанку
корисника,
напуштању
објекта без најаве и
одобрења,
неочекиваној
смрти корисника и смрти
насталој под сумњивим
односно неразјашњеним
околностима;
озбиљном
нападу,
угрожености,
повреди или злоупотреби
корисника
од
стране
запослених или других
корисника
установе;
болести или инфекцији
(незаразној или заразној)
ширих размера (обухвата
већи број корисника и има
тенденцију да се шири и
угрожава
остале
кориснике); елементарној
непогоди која може да
утиче на рад установе
(поплава, олуја и др.);
другом
неочекиваном
догађају од утицаја на
функционисање установе
(пожар,
већи
кварови
водоводних,
електро
инсталација и друго).
У току је израда документа
Упутство
за
пружаоце
услуга социјалне заштите о
разматрању
притужби
корисника. Основ за израду
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Упутства се налази у члану
39. Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“,
бр.
24/2011),
којим
је
дефинисано право корисника
социјалне заштите да поднесе
притужбу
уколико
није
задовољан
пруженом
услугом, поступком или
понашањем пружаоца услуга,
на шта може да поднесе
притужбу надлежном органу.
Такође, у Нацрту Правилника
о минималним стандардима
за пружање услуга социјалне
заштите одређено је да
пружалац услуге има јасно
дефинисане процедуре за
разматрање
притужби
корисника и да је дужан да на
њих одговори у року од 15
дана од дана пријема. Право
корисника
да
поднесе
притужбу новина је у
систему социјалне заштите у
Републици Србији. Да би
корисници могли да остваре
ово право, пружалац услуге
дужан је да развија и негује
позитиван приступ према
притужбама,
унутар
организације
успостави
систем
за
разматрање
притужби у оквиру изградње
интерног
система
побољшања
квалитета,
обезбеди
спровођење
процедура за разматрање
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови
притужби
и
рокова
за
поступка.

Реализација/коментар

поштовање
спровођење

У току је израда Правилника
о
евиденцијама
и
документацији за пружаоце
услуга у социјалној заштити,
уз Закон о социјалној
заштити. Овим документом
предвиђено је евидентирање
свих инцидентних ситуација,
поднетих
притужби
корисника на рад пружаоца
услуге
и
примењених
рестриктивних поступака у
односу на кориснике.

Унапредити
интерну
контролу
полиције у смислу капацитета и
обуке и потребно је унапредити
одговор на оптужбе о несавесном
поступању. (17)
14.

МУП

Рокови:
Доношење
наведених подзаконски аката
уз Закон о социјалној
заштити, као и једног броја
наведених
упутстава
планирано је до 1.9. 2013.
године.
Увођење техничких система
за документовање поступања
и
примене
овлашћења
припадника МУП - односно
увођење система за праћење
локација
патрола
и
координирање активности из
дежурног центра, за посебне
мобилне јединице и аудио и
видео снимање тока акције.
Рок: први квартал 2013
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Препорука, односно уочени
недостатак
Национални
механизам
за
15.
превенцију тортуре је почео са радом
али треба да се додатно ојача. (19)
Затворски систем

Редни број

Надлежност

16.
Остаје да се уведе ефикасан систем
пробације. (17)

Реализација/коментар

Влада

МПДУ (Управа за
извршење
кривичних
санкција)

Унапредити животне услове,
здравствену негу и адекватне
програме за затворенике. (17, 70)

Планиране мере и рокови

Законом о буџету за
2013.годину, који ће бити
усвојен у првом кварталу (
до краја 2012. године), биће
обезбеђена
средства
за
унапређење
животних
услова
лица
лишених
слободе у
износу
од
191.300.000 РСД. Одобрење
пројекта донације Владе
Норвешке
за
реконструкцију КПЗ за
малолетнике у Ваљеву у
складу
са
европским
стандардима очекује се у
првом кварталу (до краја
2012. године).
Прва транша кредита за
почетак изградње новог
затвора у Панчеву очекује
се до краја 2013. године
(континуирана активност).
У оквиру успостављених
производних програма из
ИПА 2010. до краја трећег
квартала
(пројекат
се
завршава 30. септембра 2013.
године), биће извршена обука
500 осуђених лица у КПЗ у
Сремској
Митровици,
Пожаревцу и Нишу.
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

До краја 2013. године
(континуирана активност), у
оквиру
пројекта
Успостављање
институционалног третмана
починилаца кривичног дела
сексуално и родно заснованог
насиља,
биће
израђени
специјализовани
програми
третмана
и
обучени
запослени у служби за
третман.
До краја трећег квартала (до
краја
септембра
2013.
године), у оквиру пројекта
ИПА 2010 биће завршена
подршка развоју система
алтернативних
санкција.
Планирано је отварање 7
нових
канцеларија
за
извршење
алтернативних
санкција до краја 2013.
године
(континуирана
активност) и запошљавање 30
државних службеника за
реализацију алтернативних
санкција до краја другог
квартала (јуни 2013. године).
Организоваће
се
обуке
носилаца
правосудних
функција у сарадњи са
Правосудном академијом у
циљу
шире
примене
алтернативних санкција, са
посебним
акцентом
на
условну осуду са заштитним
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

надзором до краја другог
квартала, мада ће се ова
активност
обављати
у
континуитету.
До краја другог квартала (јун
2013. године), планирана је
израда Нацрта закона о
пробацији и Нацрта закона о
извршењу
кривичних
санкција.
Применом наведених мера
очекује
се
ефикаснија
имплементација
алтернативних санкција и
обављање
пробационих
послова у Републици Србији.
Пробациони
послови
се
извршавају
у
оквиру
Одељења за третман и
алтернативне
санкције
Управе
за
извршење
кривичних санкција.
У
оквиру
побољшања
здравствене заштите Управа
за
извршење
кривичних
санкција планирала
је
следеће активности:
-радове на реконструкцији
Одељења
за
лечење
соматских
болесника
у
Специјалној
затворској
болници у Београду (биће
започети у првом кварталу, а
окончани до краја трећег
квартала односно до 1.
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

септембра 2013. године);
-набавку комплетне нове
опреме за хематолошку и
биохемијску лабораторију у
Специјалној
затворској
болници у Београду (у првом
кварталу) и набавку нове
основне медицинске опреме
за све здравствене службе у
заводима до краја 2013.
године
(континуирана
активност));
-у
сарадњи
са
Министарством
здравља
планирано је спровођење
скрининга у оквиру активног
тражења
оболелих
од
туберкулозе (до краја 2013.
године
континуирана
активност);

17.

Повећати број затворског особља
који је у директном контакту са
затвореницима. (17)

МПДУ (Управа за
извршење
кривичних
санкција)

-у сарадњи са
Министарством здравља и
невладиним организацијама
планирано је поверљиво и
добровољно саветовање и
тестирање ХИВ-а-СИДЕ и Ц
хепатитиса (до краја 2013.
године - континуирана
активност).
МПДУ - Законом о буџету за
2013. годину, који ће бити
усвојен у првом кварталу (до
краја 2012. године),
обезбеђена су средства за
пријем још 141 запосленог и
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

то: 30 здравствене струке, 30
у служби за третман и
алтернативне санкције, 70 у
служби за обезбеђење и 11 у
интерној ревизији
(запошљавање наведеног
особља биће окончано до
краја другог квартала - јуни
2013. године).
Доступност правде
МПДУ

18.

Пројекција
потребних
финансијских средстава биће
утврђена кроз законодавну
процедуру на основу анализе
ефеката. Предвиђено је да се
ова средства остварују из
различитих извора: буџета
Републике Србије, буџета
јединица
локалне
самоуправе,
донација
и
партиципација корисника у
случају пружања делимичне
беплатне правне помоћи.

Усвојити Закон о бесплатној правној
помоћи и обезбедити финансијска
средства за ефикасан систем. (18, 70)

Слобода изражавања
Неопходан свеобухватнији и
проактивнији приступ полиције и
19.
судства у односу на претње и насиље
према новинарима. (18, 70)

МПДУ ће припремити Нацрт
закона о бесплатној правној
помоћи чије је усвајање
планиранo за други квартал
2013. године.

МУП

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата,
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Редни број

20.

Препорука, односно уочени
недостатак

Транспарентност
власничке
структуре медија треба у потпуности
да се обезбеди. (18, 70)

Планиране мере и рокови

МКИ

Министарство културе и
информисања ће примедбе
Европске комисије отклонити
спровођењем медијске
стратегије, у роковима
утврђеним акционим планом
стратегије.

МКИ

Министарство културе и
информисања ће примедбе
Европске комисије отклонити
спровођењем медијске
стратегије, у роковима
утврђеним акционим планом
стратегије.

Начин на који се бирају чланови РРА
изазива забринутост када је реч о
независности овог тела. (18)

Спровођење
Стратегије
развоја
система јавног информисања у
Републици Србији до 2016. године
треба да се убрза. (18, 70)

21.

Надлежност

Реализација/коментар

Ускладити одредбе домаћих прописа
којима се омогућује финансирање
појединих медија из државног
буџета, са правним тековинама ЕУ.
(51)
Приступ оглашавању у медијима је и
даље под контролом малог броја
економских и политичких актера,
што подразумева значајан ризик од
утицаја на медије и од самоцензуре.
(18)
Требало би започети са применом
Акционог плана за спровођење
Медијске стратегије, који покрива
област државне помоћи медијима и
њено усклађивање са правним
тековинама ЕУ. (51)
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Одредбе
које
дозвољавају
финансирање појединих медија из
државног буџета остају да се ускладе
са правним тековинама ЕУ, пошто то
представља државну помоћ. (51)
Слобода окупљања и удруживања
Парада поноса је отказана другу
годину заредом из безбедносних
разлога. Сузбити деловање
22.
десничарских екстремистичких група
и насилних група које се називају
навијачима које угрожавају слободу
окупљања и удруживања. (18)
Дискриминација на основу етничке
припадности, рода и сексуалне
оријентације и даље је широко
распрострањена и потребне су
додатне мере за борбу против свих
23.
облика дискриминације. Органи
власти у Србији треба да развију
проактивни приступ према бољем
укључивању ЛГБТ популације и
већем разумевању у друштву у
целини. (71)
Слобода мисли, савести и вероисповести
Недостатак
транспарентности
и
доследности у поступку регистрације
је и даље једна од главних препрека
које спречавају неке мање верске
групе да остварују своја права, што је
такође довело до ограниченог
24.
приступа црквеним услугама на
неким мањинским језицима. (19)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Влада у целини

Влада
KЉМП

МПДУ

Усвајање Стратегије за борбу
против дискриминације
у другом кварталу 2013.
године

АП за испуњавање препорука из
Годишњег
извештаја
Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата

Правни оквир који уређује
упис у Регистар цркава и
верских заједница ће бити
размотрен
након
што
Уставни суд донесе одлуку
поводом
поднетих
иницијатива
за
оцену
уставности одредаба Закона о
црквама
и
верским
заједницама које уређују
регистрацију.
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Економска и социјална права (Видети и Поглавље 19 Социјална политика и запошљавање)
Насиље над женама и даље изазива
забринутост. (19)

МРЗСП, КСЦД
Влада

25.

26.

Мaлoлeтничкo нaсиљe и нaсиљe нaд
дeцoм нaстaвљajу дa рaсту и
прeдстaвљajу рaзлoг зa зaбринутoст.
Прaвa дeцe, пoсeбнo прaвa oнe кoja
припaдajу рaњивим групaмa кao штo
су рoмскa дeцa, сирoмaшнa дeцa,

СИПРУ, МПН

МРЗСП:
- ратификација Конвенције
Савета Европе о спречавању и
борби против насиља над
женама и насиља у породици .
Предлог закона ће бити
усвојен до септембра 2013.
Рок: 1.септембар 2013.
- Израда Акционог плана за
спровођење Националне
стратегије за спречавање и
сузбијање насиља над женама
у породици и у партнерским
односима у 2013.години
Рок: 1.септембар 2013.
КСЦД - Канцеларија за
сарадњу са цивилним
друштвом узела је активно
учешће у праћењу спровођења
НАП за примену Резолуције
1325- жене, мир и безбедност.
Канцеларија за сарадњу са
цивилним друштвом ће у овом
процесу обављати послове
који се тичу подстицања
сарадње органа државне
управе са удружењима и
организацијама цивилног
друштва.
СИПРУ: Поновно именовање
чланова и редовно заседање
Заједничког тела за подршку у
раду и коодринацију надзора
над радом Интерресорних
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак
дeцa с инвaлидитeтoм, дeцa бeз
рoдитeљскoг стaрaњa и дeцa сa
улицe, нису jeднaкo зaштићeнa. Брoj
дeцe кoja живe у сирoмaштву сe
пoвeћao. Инклузивнo oбрaзoвaњe joш
ниje пoтпунo рaзвиjeнo. Брoj oних
кojи oдустaну oд шкoлoвaњa je вeoмa
висoк мeђу Рoмимa, дeцoм с
инвaлидитeтoм и дeцoм кoja живe у
зaбaчeним крajeвимa. Прeвeлики брoj
рoмскe дeцe сe и дaљe уписуje у
спeциjaлнe шкoлe. (20)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

комисија за процену потреба
за пружањем додатне
образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и
ученику – други квартал 2013
Координација радне групе за
израду измена и допуна
Правилника о раду ИРК и
пратећег Стручног упутства,
као и њихово усвајање – други
квартал 2013

МПН:
Спровођење мера
афирмативне акције при упису
припадника ромске
националне мањине, особа са
инвалидитетом и осталих
осетљивих група на
високошколске установе –
трећи квартал 2013.
Учешће у радној групи која
треба да изради Правилник о
спровођењу мера
афирмативне акције – други
квартал 2013.
До краја 2013. год:
1. Реализација програма „
Школа без насиља“ у 115
школа. Имплементација
активности, акција и
радионица проистеклих из
програма„ Школа без насиља“
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

у 145 школа.
2. Укључивање нових школа у
програм „ Школа без насиља“
(у складу са финанасијским
могућностима).
3. Обука ментора програма „
Школа без насиља“ за
превенцију дигиталног
насиља.
4. Равијање капацитета СОС
телефона за пријаву насиља у
школама.
5. Успостављање Модел
школа за превенцију насиља
и њихово оспособљавање за
хоризонтално учење са
другим школама.
6. Реализација пројекта родно
заснованог насиља.
7. Реализација програма
везаног за јачање система
државне управе за рад у
заштити деце од насиља.
8. Реализација програма „Буди
мушко“.
9. Сарадња са МУП-ом на
сензибилизацији ученика и
наставника за препознавање
жртава и спречавање
трговине децом.
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Крај 2012. и 2013.год.-Обука
наставника за превенцију
сексуалног насиља у сарадњи
са Инцест Траума Центром
Прва половина 2013.године Обука тимова састављених од
директора школа, психолога и
координатора тимова за
заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања
за поступање у кризним
ситуацијама у установама.
27.

28.

29.

Потребно је предузети даљу
иницијативу за боље укључење ЛГБТ
популације и боље разумевање у
друштву. (21)
Закон о штрајку није у складу са
стандардима Европске уније и
Међународне организације рада,
посебно у области ограничења права
на штрајк. (21)
Критеријуми за репрезентативност
социјалних партнера у социјалном
дијалогу и даље представљају
проблем: Неколико регистрованих
синдиката још није признато, а и
даље је присутна забринутост у вези
са критеријумима за учешће
организација послодаваца.

МРЗСП,
Влада у целини
МРЗСП, Влада

Упућивање Предлога закона о
штрајку на седницу Владе
Рок: 1. април 2013

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата
МРЗСП,
Социјалноекономски савет

МРЗСП:Упућивање Предлога
закона о изменама и допунама
Закона о раду на седницу
Владе. Овим предлогом
закона дефинисаће се услови
и начин утврђивања
репрезентативности
организација запослених и
послодаваца;
Рок: 1. септембар 2013.
У вези са констатацијом да
неколко регисторованих
синдиката још није
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Препорука, односно уочени
недостатак

Социјални дијалог је и даље
ограничен.Социјално-економски
савет није редовно консултован у
вези са нацртима закона, а дијалог на
локалном нивоу готово да није
постојао. (21)

30.

Надлежност

МРЗСП,
Социјалноекономски савет,
Влада

Планиране мере и рокови
признато,напомињемо да је
Решењем Министарства рада
и социјалне политике број
110-00-1269/2009-02 од
03.05.2012. године утврђена је
репрезентативност
Конфедерацији слободних
синдиката на територији
Републике, односно на
националном нивоу.
МРЗСП:
Упућивање Предлога закона о
изменама и допунама Закона о
раду на седницу Владе. Овим
предлогом закона дефинисаће
се услови и начин утврђивања
репрезентативности
организација запослених и
послодаваца;
Рок: септембар 2013.

Реализација/коментар

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата

- Усвајање Акционог плана за
унапређење социјалног
дијалога којим ће се
предвидети смернице и
дефинисати активности
којима ће се обезбедити
унапређење социјалног
дијалога и повећања
ефикасности рада социјалноекономских савета
Рок: 1. април 2013.
СЕС:
- Доношење одлуке о новом
износу минималне зараде у
Републици.
Рок: 28. фебруар 2013.
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недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

-Редовно достављање нацрта
закона из делокруга рада
Савета на Мишљење. Рок:
континуирано у току
2013.године.
- Подстицање развоја
бипартитног социјалног
дијалога. (континуирано у
току године)
Поштовање и заштита мањина, културна права
Републички Савет за националне
Влада
мањине и даље је неактиван. (22)
КЉМП
31.
Савет бошњачке мањине још увек
није формално конституисан. (22)

32.

МПДУ

Измена Уредбе о Савету
Републике Србије за
националне мањине
Одржавање седнице Савета
(први квартал 2013. године)
У вези са чланом 137. став 3.
Закона
о
националним
саветима
националних
мањина,
финансирање
Националног савета бошњачке
националне мањине који је
изабран у складу са одредбама
Закона о заштити права и
слобода националних мањина
и Правилника о начину рада
скупштина електора за избор
савета националних мањина
(финансијска средства за ову
намену обезбеђена су Законом
о буџету Републике Србије у
разделу Канцеларије за људска
и мањинска права).
Рад на припреми текста
Предлога закона о изменама и
допунама
Закона
о
националним
саветима
националних мањина којим ће

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата

26

Редни број
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Унапредити информисање и
образовање на језицима мањина,
укључујући обезбеђивање
неопходних уџбеника. (22)

33.

Надлежност

МКИ, МПН, КТ

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

се унапредити поступак избора
националних
савета
националних мањина и друга
питања значајна за рад
националних савета, чиме ће
се обезбедити превазилажење
досадашњих проблема.
Рок за испуњавање ове
активности је трећи квартал
2013. године (континуирана
активност).
МКИ- Министарство културе
и информисања је у области
информисања на језицима
националних мањина, увело
нове критеријуме за конкурс
и тиме обезбедило примену
нових стандарда у овој
области (нпр. увођење нових
информационих технологија,
мултимедијалних и
интеркултуралних пројеката).
Овим путем Министарство ће
у наредној години додатно
унапредити област заштите
националних мањина и
допринети остваривању
права заштите и унапређења
права националних мањина
на културни и језички
идентитет.
МПН- Сарадња са
националним саветима
националних мањина ће се
интензивирати јер се
уџбеници обезбеђују у складу
са њиховим захтевима.
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

КТ- Закључно са 1.
новембром 2012. године,
МПН је, у сарадњи са
Службом Координационог
тела и НСА, обезбедилo
укупно 77 уџбеника. Од овог
броја укупно је
дистрибуирано 63 уџбеника,
док је 14 уџбеника добило
решење МПН за коришћење
за школску 2013/14 годину.
Обезбеђени су уџбеници за
све разреде основних школа
за предмете српски као
нематерњи језик (16),
енглески језик (са новим
енглеско-албанским
речницима, 15), други страни
језик (немачки, француски,
8), свет око нас (3). Поред
тога, обезбеђени су уџбеници
за наставу за предмет
албански језик и књижевност
(8 уџбеника је
дистрибуирано, 8 уџбеника је
добило решење министра
просвете и науке за 2013/14
школску годину),
математика (8 уџбеника је
дистрибуирано школама, 6
уџбеника је добило решење
за школску 2013/14 годину),
географија (1) и верска
настава (1).
Тренутно су у процедури
евалуације и одобравања
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

уџбеници за предмете
природа и друштво (увоз из
Републике Албаније, 3 и 4
разред), физика (6 разред,
Завод за уџбенике), хемија
(аутори из Бујановца, 7
разред), биологија (ауторка из
Бујановца, 5 разред) и
техничко и информатичко
образовање (5, 6 и 8 разред,
Завод за уџбенике). Закон о
уџбеницима и другим
наставним средствима
дефинише рокове за
отпочињање и завршавање
процедуре евалуације и
одобравања уџбеника.
Национални савет Албанаца
(НСА) лектурише уџбеник
математике за 8 разред и
техничко и информатичко
образовање за 7 разред. По
окончању лектуре могуће је
отпочети процедуру
одобравања уџбеника (до
краја 2012. године).
НСА до краја 2012. године
треба да се определи за
уџбенике за предмете:
ликовно образовање (од 5 до
8 разреда), музичко
образовање (сви разреди),
изборни наставни предмет
(сви разреди).
Уџбеници за верску наставу
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Повећати број Албанаца у државној
управи и локалним јавним
предузећима у општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа. (23)

Надлежност

КЉМПМ

34.

35.

Бошњачка заједница треба да буде
боље заступљена у локалној
самоуправи, судству и полицији у
области Санџака. (23)

МУП, КЉМП

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

(од другог до седмог разреда)
нису прошли неопходну
процедуру. На основу Закона
о уџбеницима и другим
наставним средствима,
уџбенике за верску наставу
предлаже Комисија за верску
наставу. Комисију формира
Влада, и она у овом тренутку
није оперативна, и самим тим
није могуће решавање
питања уџбеника за овај
предмет.
КЉМПМ
Стажирање за младе припаднике националних
мањина, у државним
установама у Србији.
Пројекат се спроводи од
новембра 2011- маја 2012.
Обезбеђено шестомесечно
стажирање у државним
установама за највише десет
дипломираних студената, или
студената етничких албанаца,
бошњака и рома;
подстакнути млади из
мањинских заједница да
конкуришу за рад на места у
државној управи у Србији.
КЉМП
Стажирање за младе припаднике националних
мањина, у државним
установама у Србији.
Пројекат се спроводи од
новембра 2011- маја 2012.
Обезбеђено шестомесечно
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Заштитник грађана је упутио
препоруке у априлу 2012. године о
обезбеђивању адекватне употребе
бошњачког језика у четири општине.
(23)

Надлежност

МПДУ

36.

АП Војводина
Усвојити Закон о финансирању
Аутономне покрајине Војводине (22)
37.

МФП

Планиране мере и рокови
стажирање у државним
установама за највише десет
дипломираних студената, или
студената етничких албанаца,
бошњака и рома;
подстакнути млади из
мањинских заједница да
конкуришу за рад на места у
државној управи у Србији.
У складу са Годишњим
програмом рада управне
инспекције
- Управног
инспектората за 2013. годину,
извршиће се инспекцијски
надзори над применом, поред
осталог, Закона о службеној
употреби језика и писама у
оквиру
овлашћења
министарства надлежног за
послове управе, у јединицама
локалне
самоуправе,
укључујући и Пријепоље,
Сјеницу, Нови Пазар и
Тутин.
Рок за извршење
инспекцијских надзора и
предузимање мера из
надлежности управне
инспекције у 4 наведене
јединице локалне самоуправе
је крај II квартала 2013.
године.

Реализација/коментар

Препорука Заштитиника грађана је да
је потребно у Пријепољу, Сјеници,
Новом Пазару и Тутину обезбедити да
имена органа који врше јавна
овлашћења, назив јединице локалне
самоуправе, насељених места, тргова и
улица и други топоними буду исписани
и на језику бошњачке националне
мањине, према њеној традицији и
правопису.

Закон о финансирању
Аутономне покрајине
Војводине
Формираће се радна група.
Нацрт ће бити урађен у првој
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

половини 2013.
Роми
Усвојити мере које омогућавају
Ромима који немају документа да се
региструју са привременом адресом
и наставити активности у вези са
уписом у матичну књигу рођених
Рома који до сада нису уписани у ову
службену евиденцију. (23)

МУП, МПДУ

МУП





Пријава
пребивалишта и
боравишта;
Издавање
докумената
по
хитном поступку;
Јачање
административних
капацитета;
Обука;

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата

МПДУ

38.

Реализација
Плана
активности који је донео
Управни одбор образован у
складу
са
чланом
7.
Споразума о разумевању
између МПДУ, Заштитника
грађана и УНХЦР у Србији
од 09.04.2012. године, а чији
је предмет решавање питања
уписа чињенице рођења у
матичну
књигу
рођених
припадника
ромске
националне мањине који
нису уписани у ову службену
евиденцију у прописаном
року за пријаву те чињенице
у
роковима
утврђеним
Планом. Сагласно члану 10.
наведеног споразума, исти
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

важи три године од дана
ступања на снагу – 9. априла
2012. године и спроводи се
као континуирана активност.
Усвојити Акциони план за
спровођење Стратегије за Роме за
период 2012 – 2014 године. (23)

Влада у целини,
КЉМП

39.

Избеглице и интерно расељена лица
Издавање личних докумената
интерно расељеним лицима која су у
посебно тешком положају пошто не
могу да остваре своја основна права.
(24)

МУП
МПДУ

Израда нацрта Акционог
плана у завршној фази
(усвајање – први квартал
2013. године)

МУП






40.




убрзано решавање
предмета стицања
држављанства ,
уписа у књиге
држављана;
пријава
пребивалишта;
издавање
докумената по
хитном поступку;
јачање
административних
капацитета;
обука;

Обезбеђење техничке
подршке за реализацију
законом утврђеног поступка
издавања ових докумената
МПДУ
Управна
вршити

инспекција
надзор

ће
над
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

извршавањем
поверених
послова матичних књига које
се воде за општине са
подручја АП Косово и
Метохија, посебно у делу
који се односи на ажурност
органа из члана 6. став 4.
Закона о матичним књигама у
пословима:
издавања
извода
из
матичних књига и
вођења
првостепеног
управног
поступка
по
захтевима за обнову уписа
одређене
чињенице
у
матичне књиге.
Рок за испуњење ове
активности је трећи квартал
2013. године (континуирана
активност).

41.

42.

43.

1.3 Регионална питања и међународне обавезе
У оквиру питања ратних злочина,
озбиљни проблеми са заштитом
сведока
спречавају
решавање
осетљивих случајева. (19)
У оквиру питања ратних злочина,
Споразум са Босном и Херцеговином
о размени доказа још није закључен.
(25)

Србија треба да настави са активним
ангажовањем у наредној фази
дијалога у циљу постизања даљег
напретка ка видљивом и одрживом
побољшању односа са Косовом. (26).
Ново руководство у РС је подвукло

МУП

МПДУ

Влада, Канцеларија
за стручне и
оперативне послове
у процесу
преговарања

Текст споразума је усаглашен
између делегација Републике
Србије и Босне и
Херцеговине, а његово
потписивање зависи од
заузетог става Босне и
Херцеговине по том питању..
I Матичне књиге
Споразум се у потпуности
спроводи.
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Препорука, односно уочени
недостатак
решеност да се спроводе сви
постигнути договори у дијалогу са
Приштином, као и да ће почети да
решава и шира политичка питања.
Усвајање ове обавезе је кључ
кретања ка следећој фази ЕУ
интеграција Србије. (29)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

II Kaтастар
-Пројекат у последњој фази
припреме за имплементацију;
- Пројекат се финансира од
стране Европске уније;
-Пуна примена споразума се
очекује у априлу месецу
2013. године после
потписивања Уговора са
Европском комисијом и
спровођења поступка јавних
набавки.

III Слобода кретања:
-Споразум се примењује у
потупности;
IV Царински печат:
-Споразум се примењује у
потупности;
V Универзитетске дипломе:
Споразум се примењује у
потупности;
VI Интегрисана контрола
административне линије:
- После потписивања
претходно парафираног
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Техничког протокола,
започео је процес
спровођења;
- Очекује се да до 10.
децембра 2012. године са
радом отпочну два пилот
пројекта и то на
административним прелазима
Рудница и Мердаре као и
наставак рада на спровођењу
Техничког протокола.
VII Регионално
представљање и сарадња:
-Договор се
потпуности

примењује у

Остала питања:
Током децембра месеца 2012.
године очекује се наставак
разговора у области
телекомуникација и
електроенергетике.
МУП, МФП

44.

Србија је у септембру 2012. године
коначно
потписала
технички
протокол о ИБМ, али он тек треба
почне да се примењује. (25)

МУП- Координациона управа
за Косово и Метохију и Штаб
МУП-а за АП КиМ очекују
да ће крајем 2012. године, као
што је и планирано, почети
да се примењује Технички
протокол
о
ИБМ,
на
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

административним прелазима
ка КиМ. Важну улогу у
спровођењу споразума имаће
ЕУЛЕКС, који ће овим
споразумом
добити
и
извршна овлашћења. Очекује
се интензивирање сарадње
припадника МУП-а Р. Србије
са
представницима
међународних снага на КиМ,
посебно ЕУЛЕКС-а, јер је
Техничким протоколом о
ИБМ предвиђено да ЕУЛЕКС
буде носилац организовања
састанака на свим нивоима
сарадње, и једини саговорник
са српском страном у
спровођењу
Техничког
споразума.
МФП- Управа царина РС ће
поступати у складу са
обавезама које је Влада РС
преузела. С тим у вези
Управа царина РС је спремна
да активно учествује и даје
свој допринос у реализацији
пилот пројеката на ЗЗТП у
складу са Техничким
протоколом о ИБМ и према
дефинисаним роковима.
45.

Када се ради о споразуму о слободи
кретања, нека подручја се суочавају
са техничким проблемима, као што

МУП

Регистарске таблице се издају
у складу са позитивно
правним прописима
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Препорука, односно уочени
недостатак
су осигурање возила и регистарске
таблице. (25)

Надлежност

46.

Реализација/коментар

Републике Србије. Поступак
регистрације возила је
технички подржан и
омогућено је продуживање
важења регистрације при
техничким прегледима у
складу са законским и
подзаконским актима
везаним за безбедност
саобраћаја.
Процес праћења обавеза о
слободи кретања подржан је
и системом за проверу лица и
возила на граничним
прелазима и
административним
пунктовима.
МУП, МФП

Прелази 1 и 31 су и даље већином
затворени или само делимично
отворени, мада се значајан саобраћај
одвија преко нерегулисаних прелаза
у централну Србију и из централне
Србије преко административне лиије.
(25)

Планиране мере и рокови

МУП- Тренутна ситуација на
административним прелазима
Табалије (31) и Јариње (1) је
таква да се преко њих
углавном саобраћај одвија
смањеним интензитетом, због
бојкота
дела
српског
становништва са севера АП
КиМ,
који
користе
алтернативн путне правце за
превоз лица и робе на
подручје
АП
КиМ.
Међународне
безбедносне
снаге тренутно контролишу
прилив робе на АП КиМ
алтернативним
путним
правцима, не дозвољавајући
теретним возилима тежине
преко 3,5 тона улаз на
подручје
АП
КиМ.
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Потписивањем
Техничког
протокола о ИБМ, и његовом
применом која се очекује од
почетка децембра месеца
2012. године, стећи ће се
услови да се саобраћај
нормализује преко званичних
административних прелаза уз
контолу припадника МУП-а
Р. Србије и ЕУЛЕКС-а.

47.

Србија је наставила да финансира и
одржава своје структуре, посебно на
северу Косова, што обухвата не само
болнице и школе, већ и општинске
управе, безбедносне службе и

Канцеларија
за
Косово и Метохију

МФП- Управа царина РС у
складу
са
Уредбом
о
извршавању закона о порезу
на додату вредност на
територији АПКиМ за време
важења Резолуције Савета
безбедности ОУН број 1244
("Сл. гласник РС", бр.
15/2005 и 68/2011) и Уредбом
о посебним условима за
вршење промета робе са
АПКиМ („Сл. гласник РС“,
бр.86/2010)
спроводи
контролу стране робе и
стране робе некомерцијалне
природе
коју
преносе
физичка
лица
преко
царинских
контролних
пунктова, док је за контролу
промета
домаће
робе
надлежно Посебно одељење
Пореске управе.
Канцеларију за Косово и
Метохију основала је Влада
Републике
Србије
и
дефинисала делокруг рада
како стоји у тачки 2. Уредбе
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правосудне структуре. (26)

Надлежност

МУП

48.

Сарадња са Еулексом је побољшана.
Директни контакти на високом нивоу
су олакшали оперативну сарадњу.
Сарадња
у
борби
против
организованог
криминала
је
побољшана, али се мора даље
развијати
у
вези
са
неким
конкретним случајевима. (26).

49.

У
вези
Сарајевског
процеса,
неопходно је наставити добру
сарадњу између ове четири земље
(Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора)

МСП, КИРС

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

о Канцеларији за Косово и
Метохију (Сл. гласник РС
75/12).
Канцеларија за КиМ ће и
даље обављати послове из
свог делокруга, како је
наведено Уредбом.
Очекује се у наредном
периоду да ће се сарадња са
представницима ЕУЛЕКС
полиције интензивирати кроз
учесталије одржавање
састанака на свим нивоима
сарадње, те да ће се пронаћи
модус да се редовни састанци
одржавају наизменично на
територији централне Србије
и АП КиМ, као што је био
случај у ранијем периоду са
састанцима Поткомитета у
оквиру Заједничког комитета
за полицијску сарадњу с
представницима УНМИК
полиције. Искуства из веома
добре и квалитетне сарадње с
УНМИК полицијом остварене
у оквиру потписаног
Протокола о полицијској
сарадњи, такође су веома
битан чинилац који је могуће
искористити како би се
међусобна сарадња даље
развијала у позитивном
правцу.
МСП
Договоре
на
основу
Сарајевске
декларације
треба наставити и у 2013.

40

Редни број

50.

Препорука, односно уочени
недостатак
у погледу свих нерешених питања у
процесу,
укључујући
размену
података и статистику, личну
документацију и пензиона права. (26)

У вези потраге за несталим лицима,
потребни си истрајни напори и већа
политичка
посвећеност
идентификацији
гробница
и
разјашњавању судбине и боравишта
људи о којима се још увек ништа не
зна. (27)
Недостатак информација о новим
гробницама
и
тешкоће
у
идентификацији
есхумираних
људских остатака и даље представља
кључну препреку за разрешавање
случајева несталих лица
Радна група за нестале особе између
Београда и Приштине
се од
септембра 2011. године састала два
пута и одржала два брифинга за
породице несталих, док је само 45
случајева решено. (26)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

КИРС
- РС ће активно учествовати
у
раду
Регионалног
координационог
форума
успостављеног
ради
праћења и координације
Сарајевског процеса
- Појачати све активности,
укључујући и међународне,
како би билатерална радна
група између Србије и
Хрватске поново почела
активно
да
ради
на
изналажењу решења за
питање
неисплаћених
пензија
Рок: први квартал 2013.
Комисија за нестала
лица

Посвећеност
решавању
питања
несталих
лица,
имајући у виду његов
хуманитарни значај је трајно
опредељење Владе Републике
Србије.
Ради
убрзања
његовог
решавања
у
наредном
периоду
биће
предузете следеће мере и
активности:
- наставак разговора с
приштинском
делегацијом
кроз механизам Радне групе
за нестала лица на АП КиМ,
којом председава МКЦК;
- београдска делегација се
залаже за успостављање
методологије
односно
заједничког радног плана за
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

решавање
случајева
НН
посмртних остатака, чиме би
се, поред осталог, у пуну
функцију
ставиле
информације
из
међународних архива, као и
око 2 500 информација од
значаја
за
решавање
конкретних случајева које је
предала
београдска
делегација, с обзиром да не
постоји потпун увид о
њиховој провери на терену.
За
напредак
процеса
неопходно
је
и
да
приштинска делегација преда
информације из арихва тзв.
ОВК.
- Наставиће се са теренским
проверама
по
захтевима
приштинске
делегације
(локација
Рудница,
код
Рашке)
Влада, МСП,
Комисија за нестала
лица

51.

Што се тиче сарадње између Србије
и Хрватске, напредак је ограничен.
Није било званичних састанака
билатералне Комисије за нестала
лица. (25, 26)

МСП - У билатералним
контактима са хрватском
страном МСП ће и даље
инсистирати на решавању
отворнеих
питања
од
интереса за РС, као што су
убрзање процеса ексхумација
регистрованих гробница где
су сахрањена лица српске
националности
у
Р.
Хрватској,
решавање
случајева
несталих
припадника
бивше ЈНА,
убрзању
процеса
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идентификације
ексхумираних
посмртних
остатака
и
доследном
поштовању
потписаних
међудржавних докумената о
сарадњи у овој области, што
подразумева
и
редовно
одржавање
званичних
билатералних
састанака
надлежних владиних тела за
тражење
несталих
лица,
наизменично у Београду и
Загребу.
Комисија за нестала лица
У сарадњи са Републиком
Хрватском: - нсистираће се
на
редовном
одржавању
званичних састанка владиних
тела за тражење несталих
лица.
Последњи
овакав
састанак
одржан
је
у
Београду у јулу месецу 2010.
године. Наредни је требало
да организује хрватска страна
у Загребу, у складу са
потписаним међудржавним
докуметнима и договором са
наведеног
састанка
у
Београду;
- наставиће са тражењем
информација од значаја за
решавање случајева несталих
лица по захтевима хрватске
стране
укључујући
и
информације
о
могућим
локацијама гробница;
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- у сарадњи са хрватском
страном инсистираће се на
убрзању
ексхумација
познатих
регистрованих
гробница (где је сахрањено
око 350 жртва српске
националности),
као
и
процеса идентификације око
900
ексхумираних
НН
посмртних остататка.
Поред наведног:
залагаћемо
се
за
потписавање Протокола о
сарадњи у тражењу несталих
лица са БиХ, чији је предлог
упућен Савету министра БиХ
у априлу 2012. године
-активно
учествовати
у
регионалној
сарадњи
у
решавању овог питања
-даље оснаживати Комисију
за нестала лица, као и службе
у надлежним органима и
организацијама, које се баве
овом проблематиком и јачати
њихово
функционално
умрежавање
- унапређивати сарадњу са
породицама несталих лица,
ради
њихове
боље
информисаности
и
упућености у процес и
апеловати на све који имају
инфорамције од значаја за
решавање
проблематике
несталих лица да исте
доставе надлежним органима.
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53.

Препорука, односно уочени
недостатак
Није било опипљивих резултата у
погледу демаркације границе на
Дунаву. (28)
Демаркација границе остаје отворено
питање са БиХ. (28)

Надлежност
МСП
МСП
МСП

54.

Србија и Румунија су прошириле
сарадњу у погледу регулисања
статуса својих националних и
верских мањина, а у марту 2012.
године су се сагласиле о заједничкој
изјави у вези са Протоколом о
другом
заседању
међувладине
комисије за националне мањине.
Румунија
је
у
различитим
контекстима
покренула
питање
заштите мањина у Србији као
посебно забрињавајуће. Две земље су
започеле решавање тог билатералног
питања путем посредовања Високог
комесара ОЕБС-а за националне
мањине, као и у оквиру заједничке
билатералне комисије. (28)

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

У
току
је
процедура
именовање нове делегације Р.
Србије за наставак преговора
У
току
је
процедура
именовање нове делегације Р.
Србије за наставак преговора
Разматрање питања положаја
националних
мањина
у
односима са Румунијом треба
да се одвија кроз дијалог на
билатералном
нивоу
на
редовним
седницама
Међувладине
мешовите
комисије Републике Србије и
Румуније
за
националне
мањине, уз јачање њеног
мандата и уз пуно поштовање
права
на
слободну
самоидентификацију
припадника мањина., сходно
Оквирној
конвенцији
за
заштиту права националних
мањина и Уставу Републике
Србије.Сагласност
са
оваквим приступом дао је и
Високи комесар ОЕБС за
националне мањине.

2. ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

55.

2.1. Постојање функционалне тржишне економије
Основе о економске политике
Макроекономска стабилност
Стопа незапослености се попела на
МРЗСП, Влада у
-Усвајање Националног
25,5% у априлу, са 23% у 2011. и
целини
акционог плана
19,2% у 2010. И стопа радне
запошљавања за 2013.
активности и стопа запослености су
годину.
пале на најнижи ниво у последњој
Рок:30.новембар
2012.године
деценији. Према анкети радне снаге,
број запослених је смањен за 6%. (31)
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- Усвајање Програма
распореда и коришћења
средстава за мере активне
политике запошљавања
Рок: 1. април 2013.
- Споразум о учинку НСЗ за
2013. годину, којим се
утврђује обухват лица
мерама активне политике
запошљавања, биће
потписан у I кварталу 2013.
године.
Рок: 1. април 2013.
- Програм рада НСЗ за 2013.
годину биће усвојен у I
кварталу 2013. године.
Рок: 1. април 2013.
- Споразум о учинку НСЗ за
2013. годину, којим се
утврђује обухват лица
мерама активне политике
запошљавања, биће
потписан у I кварталу 2013.
године.
Рок: 1. април 2013.

56.

Усвајање и спровођење хитних и
одлучних мера консолидације,
заједно са системским реформама
јавног сектора како би се повратила
одрживост јавних финансија, остаје

МФП

- Програм рада НСЗ за 2013.
годину биће усвојен у I
кварталу 2013. године.
Рок: 1. април 2013.
Фискална стратегија за
период 2013-2015 је усвајена
на седници Владе, 28.
новембра 2012. године
У њој су дефинисане све
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57.

58.

Препорука, односно уочени
недостатак
кључни изазов. (33)

Интеракција тржишних кретања
Либерализација цена је стагнирала и
чак је делимично преокренута.
Држава и даље контролише цене у
значајној мери. (34)

Приватизација предузећа у
друштвеној својини је практично
стала. Процес приватизације се
одвија веома споро и чак се
делимично преокреће (примери
Телеком и US Steel-а железара у
Смедереву).

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

активности и рокови.
МТТ

МФП

Обухват цена лекова, из
области
енергетике,
из
области инфраструктурних
делатности и области цена
предузећа чији је оснивач
јединица
локалне
самоуправе, је непромењен у
односу на прошлу годину.
Незнатна
одступања
у
енергетици,
инфраструктурним
делатностима и локалним
јавним предузећима,
су
последица
промена
у
пондерационој
листи
Индекса потрошачких цена
које се раде сваке године у
јануару месецу.
Цене техничког прегледа
могу расти изнад прописаног
минимума.
Уредба о максимизирању
цена једне врсте хлеба је
донета у циљу заштите
стандарда становништва,
последица је суше и
привременог карактера је,
траје до марта 2013. г.
--приватизација друштвеног
и државног капитала, сходно
Закону о приватизацији,
путем тендера, аукцијске
продаје, продајом имовине и
ликвидацијом/ стечајем;
Рок: континуирани процес
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Препорука, односно уочени
недостатак
Одржавање конкурентног тржишта
остаје и даље кључни изазов. (34)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

- продаја акција и удела из
портфеља Акционарског
фонда ( тржиште капитала);
Рок: континуирани процес
-приватизација друштвеног
капитала у предузећима
организованим по Уредби о
заштити имовине делова
предузећа чије је седиште на
територији бивших
република СФРЈ;
Рок: континуирани процес
-учешће у изради Програма
реструктурирања јавно
комуналих предузећа у
Републици Србији
Рок: континуирани процес

59.

Приступ тржишту
Оснивање нових предузећа је још
увек озбиљно отежано због
потешкоћа у прибављању
грађевинских дозвола. Процес
решавања питања грађевинских
дозвола и земљишта је и даље скуп и
дуготрајан. (35)

60.

МГУ

статуса кандидата

МФП
Сива економија је и даље јака и
представља велику препреку лојалној
конкуренцији и развоју пословања.
(35)

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

Пореска управа ће у
сарадњи са Управом царине,
Тржишном инспекцијом и
другим инспекцијским
органима бити носилац
активности на сузбијању
сиве економије као
предуслова за лојалну
конкуренцију и даљ
и развој пословања.

Министарство финансија и привреде као
координатор активности у сарадњи са
другим министарствима.

48

Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Рок: континуирано током
целе године
61.

62.

Правни систем
МГУ, МФП
МГУ: Усвајање Закона о
Неуједначена примена закона, споро
изменама и допунама закона
спровођење или неспровођење, и
о планирању и изградњи.
повећање броја разних
Рок: 1. јул 2013.
административних такси и дажбина
МФП: Изменама Закона о буџетском
повећавају неизвесност и трошкове
систему из септембра 2012. године
МФП: Усвајање закона о
пословања.
установљен је поступак за контролу
накнадама за коришћење
Закон о планирању и изградњи и
броја и висине административних такси
јавних добара, рок 1. јул
његове измене и допуне су довеле до
и других дажбина које се плаћају за
2013. године
различитости у тумачењу, па тако и у
пружање јавних услуга.
спровођењу на нивоу општина, што
повећава неизвесност за инвеститоре.
(35)
2.2. Капацитет за суочавање са притиском конкуренције и тржишне утакмице унутар Уније
МПН, МРЗСП
АП за испуњавање препорука из
Још увек постоји велики јаз између
МРЗСП:
- НСЗ ће уз подршку
Годишњег извештаја Европске комисије
потражње за квалификованом
средстава из ИПА 2011
радном снагом и понуде при чему је
за 2010. годину ради убрзања стицања
током II квартала 2013.
понуда у неким професијама
статуса кандидата
године спровести
превелика, а у некима недовољна.
анкетирање послодаваца у
(37)
циљу утврђивања потреба за
запошљавањем као и
недостајућих знања и
вештина за обављање
послова.
Рок: 1. јул 2013.
- НСЗ ће уз подршку
средстава из ИПА 2011
наставити рад на
усклађивању националне
класификације занимања са
стандардима ISCO 08
избором узорка послодаваца
и спровођење истраживања о
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Реализација/коментар

занимањима у I и II кварталу
2013. године.
Рок: 1. јул 2013.
МПН:
- Утврђивање нове мреже
средњих стручних школа
која је усклађена са
потребама привреде и
демографским кретањима у
региону/локалној средини –
рок: 1. септембар 2013.–
- Успоставити најмање пет
регионалних технолошких
центара за одређене секторе,
коришћењем капацитета
привреде, постојећих
школских објеката и домова
ученика – по доношењу
Закона о средњем
образовању и Закона о
образовању одраслих
(очекује се у току 2013.
године)
Рок: 1. септембар 2013.
Верификација
образовних
профила који су из огледа
преведени у систем је
извршена. Профили који
буду одобрени да се преведу
из огледа у систем, од стране
Савета
за
стручно
образовање и образовање
одраслих и Националног
просветног савета до 31.
децембра 2012., извршиће се
верификација њихова по

50

Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови
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средњим стручним школама
у I и II кварталу 2013.
Када је у питању уписна
политика, приликом
спровођења уписа ученика у
први разред средње школе,
приликом одређивања броја
ученика за дати образовни
профил, односно средњу
школу, води се рачуна о
потребама привреде и
могућностима даљег
школовања будућих
ученика. Школа, чији је
оснивач Република,
аутономна покрајина,
односно јединица локалне
самоуправе, предлаже
Министарству, преко
школских управа, број
ученика за упис, водећи
рачуна о потребама
привреде и могућностима
даљег школовања будућих
ученика, при чему се
информације обезбеђују
кроз дијалог и организовање
састанака са кључним
партнерима у локалној
самоуправи, односно на
нивоу округа. У том смислу
ангажују се: школе,
школске управе које прате
стање развоја образовања и
васпитања за подручје за
које је образована,
представници јединице
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Реализација/коментар

локалне самоуправе,
послодаваца са територије из
регионалне привредне
коморе или регионалних
привредних удружења
послодаваца, Националне
службе запошљавања,
репрезентативних синдиката
и друге заинтересоване
инститиуције. На основу
свих прикупљених
информација Министарство
доноси одлуку о броју
ученика за упис у средње
школе.
У сарадњи са Националном
службом за запошљавање на
основу њихових
истраживања и података,
имајући у виду и потребе
друштва, политиком уписа
на високошколске установе
доводе се у склад «понуда» и
«потражња» на тржишту
рада – други квартал 2013.
Завршетак Националног
оквира квалификација у
области високог образовања
и усклађивање са Европским
оквиром квалификација –
други квартал 2013.
Дефинисање критеријума за
утврђивање мреже средњих
стручних школа и уписне
политике, припрема мреже
стручних школа (од стране
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Завода за унапређивање
образовања и васпитања) и
предлог прописа о мрежи
стручних школа (од стране
Савета
за
стручно
образовање и образовање
одраслих)
I и II квартал 2013.
63.

Потребно је предузети даље кораке
на спровођењу Стратегије реформе
система образовања и обуке како би
се побољшали њени резултати и
боље одговорило на потребе
тржишта рада. (37)

МПН

Успоставити систем
акредитације програма
неформалног стручног
образовања – по доношењу
Закона о образовању
одраслих (очекује се у току
2013. године)
Рок: 1.септембар 2013.

64.

Држава наставља значајно да утиче
на конкурентност тако што
обезбеђује значајне субвенције у
најразличитијим облицима. (39)

МФП

Тенденција је да се
субвенције привреди од
стране државе смањују у
наредним буџетским
годинама, у складу са
опоравком како домаће
привреде, тако и економске
ситуације у региону и свету.
Циљ је да се додела
државних субвенција
усклади са тековинама ЕУ.
Рок: континурани процес
до уласка у ЕУ

3. ПРЕГОВАРАЧКА ПОГЛАВЉА

3.1. Слободно кретање роба
65.

Потребно је даље усклађивање
Закона о општој безбедности
производа са европским

МТТ

Детаљна
анализа
усклађености са Директивом
о
општој
безбедности
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Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак
законодавством. (41)

Надлежност

66.

Усвојити подзаконска акта
неопходна за примену Закона о
метрологији. (40)

МФП, ДМДМ

67.

Тржишни надзор у Србији је и даље
непотпун и неопходно је извршити
консолидацију и обезбедити
координацију различитих надзорних
органа. (41)

ТИ, МТТ

68.

Законодавство старог приступа је
неопходно ускладити са европским

МФП, ДМДМ, МЗ,
МГУ

Планиране мере и рокови
производа и Директивом
која
се
односи
на
обмањујуће производе и
смерницаме
за
даље
усклађивање
Рок- III квартал
МФП: Правни оквир за
метрологију
ће
се
комплетирати доношењем
Правилника
о
начину
утврђивања
испуњености
услова за именовање тела за
оцењивање усаглашености,
који је припремљен и чека се
његово доношење (рок: I
квартал 2013 )
1.Развој
управљачког
информационог
система
тржишног надзора
1.1. Анализа стања и потребе
РОК: I квартал 2013
1.2.
Спецификација
техничких захтева за развој
управљачког
система
тржишног
надзора
који
подржава
координацију
система
и међусобну
комуникацију органа у том
систему
РОК: III квартал 2013
1.3.Покренут поступак јавне
набавке софтвера према
усвојеној
спецификацији
техничких захтева
РОК: III квартал 2013
МФП: ПРЕТХОДНО
УПАКОВАНИ

Реализација/коментар

НПИ

НПИ
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Препорука, односно уочени
недостатак
законодавством у областима:
претходно упакованих производа,
јединица за мерење, емисије
гасовитих и чврстих загађивача из
грађевинских не-путних машина.
(41)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

ПРОИЗВОДИ: У току је
завршно усаглашавање
Нацрта правилника и очекује
се његово усвајање до краја
2012. године ( I квартал
2013)
ТЕКСТИЛ И ОБУЋА:
Преношење директива које
се односе на текстил и
обућу, рок: до краја 2013.
МЗ: У области претходно
упакованих производа:
Усвајање новог Правилника
о здравственој исправности
адитива –
Рок: први квартал 2013.
године

69.

Законодавство новог приступа
неопходно је ускладити са европским
у области: мерних инструмената, неаутоматских вага, безбедности
играчака, грађевинских поризвода,
жичара, возила за рекреацију и буке
коју емитује опрема која се користи
на отвореном. (41)

МФП, ДМДМ, МЗ,
МС, МГУ

МФП: Мерни инструменти,
неаутоматске ваге, бука коју
емитује опрема која се
користи на отвореном:
Планира
се
усвајање
правилника којима ће се
преузети
захтеви
ових
директива до краја 2012.
године. I квартал 2013

НПИ

МЗ:
У
припреми
је
Правилник о здравственој
исправности
дечијих
играчака (III квартал 2013)
МС: Правилник о условима
за стављање на тржиште
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недостатак
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Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

пловила
за
рекреацију,
услови
које
морају
испуњавати именована тела,
као и начин и поступак
њиховог
именовања,
I
квартал 2013. године.
МГУ:
Ове
године
је
планирано
преношење
Директве о грађевинским
производима, , усвајањем .
кроз усвајање Уредбе о
грађевинским производима
до трећег квартала 2013. У
сарадњи са Институтом за
стандардизацију очекује се
усвајање
еврокодоваевропских
норми
за
конструкције такође до краја
трећег
квартала
2013.
године.
70.

Српско законодавство мора да се
усклади са европским у области
цивилног наоружања и повратка
незаконито изнетих културних
добара. (41)

МУП, МКИ

МКИ: Покретна културна
добра,
музејски
фонд
Републике Србије,
у
потпуности је у стручнонаучној обради, дефинисан
у Музејско Информационом
Систему Србије (МИСС).
Пројекат је утемељен на
међународним музеолошким
стандардима
УНЕСК-а,
MDA-a(Museum
Documentation Association),
ICOM-a (International Council
of Museum), CIDO-a , за све
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

врсте културних добара (8
категорија)
као
и
препорукама Савета Европе.
Језгро МИСС-а представља
база података свих збирки
културних добара музеја
Републике Србије. Свака
збирка
обрађује
се
поштујући специфичности
врсте музејског материјала,
одређене
програмске
подршке у којој су захтеви
методологије
рада
савременом
технологијом
прилагођени
захтевима
методологије музејског рада
и обрнуто. Резултат оваквог
приступа и постављених
принципа је да ће културна
добра музеја Србије бити
обрађена уједначено пре
свега по свим музеолошким
принципима са могућношћу
комуникације са осталим
информационим системима
а у оквиру захтева нове
технологије, а у циљу
постизања
једнобразности
стручно-научне
обраде,
терминолошке доследности
као и утемељеног уноса
података.
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Базиран је на јединственој
бази података музеја Србије,
која ће бити доступна на
Web-у
на
различитим
нивоима
овлашћења
од
стручњака
до
широке
публике.Елемент
функционисања МИСС-а је
међумузејска сарадња како
на нивоу Републике Србије
тако и на регионалном и
међународном нивоу.Успели
смо
да
ускладимо
класификацијске
и
документацијске стандарде
са
међународним
стандардима.
Сврха пројекта МИСС-а је
израда примарних елемената
према којима се уједначавају
принципи
документације
музејских
предмета
па
самим тим и увођење
стандарда
јединственог
класификацијског система (
по
врстама
културних
добара
–
археологија,
ликовна
уметност,
примењена
уметност,
историја,
етнологија,
приордњачка
баштина,
научна баштина ) који ће на
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тај начин омогућити брзо и
делотворно
коришћење
документацијом,
њено
преношење и уклапање у
национални информацијски
систем а самим тим и у
међународне информацијске
системе.
И
управо, Пројектом
МИСС-а и кроз корисничку
апликацију Етернитас,
обједињује се евиденција
целокупног музејског фонда
Републике Србије, укључена
је целокупна музејска мрежа
Републике Србије,
а с
обзиром да је пројекат
структуиран и утемељен на
међународним музеолошким
стандардима, пре свега на
општу инвентарску картицу
–
OBJECT
ID,
идентификациони
картон
предмета,
представља
основни
документ
за
уједначавање уноса података
у музејим а и самим тим има
значајн у улогу у контексту
заштите културног наслеђа
као
и
стварању
информационих
мрежа
различитих организација (
пример INTERPOL) које
омогућавају брзу размену
информација о културном

59

Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак
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Реализација/коментар

добру а у контексту борбе
против илегалне трговине
културним добрима као и
при покушају проналажења
украдених предмета Такође,
применом
Етернитаса
могуће
је
формирати
регистар
несталих
и
украдених културних добра
из свих музеја Србије,
формирати евиденцију која
почива на
међународним
стандардима, тако да буде
спремна за размену података
на међународном нивоу.

3.2. Слобода кретања радника
71.

Неопходно је усвојити Закон о
запошљавању странаца. (41)

МРЗСП

72.

Забележен је слаб напредак у
погледу будућег учешћа у склопу
мреже EURES (Европске службе за
запошљавање). Још увек није
формирана национална база података
о отвореним радним местима. (41)

МРЗСП

МРЗСП: Предлог закона о
запошљавању странаца биће
утврђен до септембра 2013.
Рок: 1. септембар 2013.
године
МРЗСП: Током I квартала
2013. године биће упућен
захтев за техничку помоћ
TAIEX како би се током II
кварталу 2013 године
организовала радионица на
тему ЕУРЕС мреже (мрежа
европских јавних служби за
запошљавање која служи
омогућавању слободног
кретања радника, кроз
пружање информација,
савета и помоћи у
запошљавању на нивоу
чланица ЕУ).
Рок: 1. јул 2013.

НПИ
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Редни број
73.

Препорука, односно уочени
недостатак
Није забележен никакав помак по
питању Европске здравствене
књижице. (41)

Надлежност

Планиране мере и рокови

МЗ

Изменама и допунама Закона
о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”, бр.
107/05, 109/05-исправка и
57/11), прописано је, односно
дат је правни основ за
издавање исправе о
осигурању - здравствене
картице која садржи простор
за контактни микроконтролер
(ЧИП), који је на правној
снази од 9. августа 2011.
године. Наиме, одредбама
члана 112. Закона о
здравственом осигурању
прописано је да је исправа о
здравственом осигурању и
здравствена картица која
садржи простор за контактни
микроконтролер (ЧИП) и
простор за машински
читљиву зону за потребе
аутоматског очитавања
података, у који се уносе сви
видљиви подаци на исправи о
осигурању, као и подаци који
се воде у матичној
евиденцији у складу са овим
законом и прописима
донетим за спровођење овог
закона.

Реализација/коментар

Одредбама става 9.
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Реализација/коментар

наведеног члана прописано је
да Републички фонд за
здравствено осигурање
прописује садржај и облик
исправе о осигурању,
здравствене картице, односно
посебне исправе за
коришћење здравствене
заштите из ст. 1. до 3. овог
члана, начин њихове овере,
осигурана лица за која
преузима обавезу трошкова
издавања здравствене
картице, као и друга питања
од значаја за коришћење тих
исправа.
Истичемо да је
одредбама члана 52. Закона о
изменама и допунама Закона
о здравственом осигурању
(„Службени гласник РС”,
број 57/11), прописано да је
Републички фонд за
здравствено осигурање дужан
да најкасније у року од три
године, од дана ступања на
снагу овог закона изврши
замену исправе о осигурању,
као и посебне исправе за
коришћење здравствене
заштите - здравственом
картицом. У законом
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Реализација/коментар

утврђеном року Републички
фонд за здравствено
осигурање извршиће замену
исправа о осигурању,
здравственом картицом,
најкасније до 9. августа 2014.
године.
2. Републички фонд
за здравствено осигурање је,
сходно овлашћењу из члана
112. став 9. Закона о
здравственом осигурању
донео Правилник о исправи о
здравственом осигурању и
посебној исправи за
коришћење здравствене
заштите („Службени гласник
РС”, бр. 68/06 ... 98/12).
Одредбама члана 2а
прописано је да је исправа о
здравственом осигурању и
картица здравственог
осигурања којом се доказује
својство осигураног лица,
односно право на коришћење
здравствене заштите у
одређеним случајевима.
Картицу здравственог
осигурања издаје матична
филијала. Такође, одредбама
чл. 16а до 16ј прописан је
облик, изглед, заштитни
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елементи, поступак и начин
издавања, односно овере
картице здравственог
осигурања, као и сва друга
питања која су битна за
издавање картице
здравственог осигурања.
Републички фонд за
здравствено осигурање ће у
наредном периоду започети
са сукцесивном заменом
здравствених књижица,
посебних исправа за
коришћење здравствене
заштите - картицом
здравственог осигурања, а
потпуна замена ових исправа
извршиће се до законом
утврђеног рока, односно до 9.
августа 2014. године.
3. Напомињемо да
лица осигураници земаља
чланова Европске уније, са
којима Република Србија има
потписане међународне
споразуме о социјалном
осигурању, а којима је
регулисана и област
здравства, односно
остваривање одговарајућих
права на здравствену заштиту
у здравственим установама
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

на територији Републике
Србије, ова права могу
остваривати на основу
електронске здравствене
картице - европске
здравствене књижице.

3.3. Право пословног настањивања и слобода пружања услуга
74.

Слобода пружања услуга – Потребно
је ускладити законодавство са
Директивом о услугама. (42)

МТТ, сви органи
државне управе
надлежни за
припрему прописа у
области услуга

75.

Смањени су капацитети државне
управе надлежне за сектор услуга.
(42)

МТТ, сви органи
државне управе
надлежни за
припрему прописа у
области услуга

76.

Поштанске услуге –
Потребно је извршити
реструктурирање државног
поштанског оператера,као и
модернизацију његовог оперативног
процеса. (42)

МТТ

- МТТ сачинило је ИПА
пројекат «Развој сектора
услуга у Републици Србији»
који обухвата и израду
Закона о услугама (који ће
инкорпорирати
ЕУ
директиву о услугама)
Рок за достављање Предлога
Закона о услугама Влади РС
на усвајање је 31.12.2013.
Ојачани су капацитети
јединице надлежне за област
услуга. Повећан број
систематизованих радних
места за 2.
.
Имплементација пројекта:
IDF Grant for Incorporation of
State Owned Enterprises
project IDF Grant
No.TF096223 уз дефинисање
конкретног плана
активности за
корпоратизацију ЈП ПТТ
саобраћаја „Србија“,
рок за спровођење пројекта

НПИ

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата
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77.

Препорука, односно уочени
недостатак
Србија још увек није усвојила
законске прописе о признавању
стручних квалификација за
регулисане професије. (42)

Надлежност
МПН, сви органи
државне управе
надлежни за
припрему прописа у
области
регулисаних
професија

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

1.април 2013.
Припремљен предлог закона
о признавању квалификација
и табеле усклађености до
септембра 2013.

3.4. Слободно кретање капитала
78.

Одлукама НБС донетим на основу
Закона о девизном пословању даље
се либерализује неколико врста
међународних трансакција. Међутим,
и даље постоје нека ограничења,
укључујући она која се односе на
краткорочне капиталне послове и
стицање права својине на
непокретностима. (43)

МФП

У сарадњи са Народном
банком Србије,
либерализација
краткорочних капиталних
послова није планирана у
2013. години пошто она
представља последњу фазу у
пуној либерализацији
девизног пословања (због
утицаја на макроекономску
стабилност).

79.

Известан напредак је постигнут у
борби против прања новца, међутим
капацитети Управе за спречавање
прања новца нису ојачани. Број
запослених стагнира, нису
обезбеђене одговарајуће просторије,
а план за оснивање центра за обуку
није спроведен.у борби против прања
новца административни и други
капацитети стагнирају. (43)

МФП

1. За Управу за спречавање
прања новца безбеђење
просторије за рад, у што
скоријем року а најкасније
до краја децембра 2012.
године.
Просторије морају
задовољавати услове за
смештај и рад запослених
али и безбедносне
претпоставке за смештај
информатичке опреме и
сервера на којима се чувају
битне и заштићене базе
података са којима Управа
ради;
Рок: 1.април 2013.
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

2. Од јануара 2013.
спровођење поступка
попуњавања упражњених
радних места у Управи за
спречавање прања новца у
циљу даљег јачања
капацитета превасходно
Одељења за надзор, и то
закључно са другим
кварталом;
Рок:1.јул 2013.
3. Од јануара 2013. године
до почетка другог квартала
(април) приступање
изменама Правилника о
организацији и
систематизацији радних
места у Управи за
спречавање прања новца
тако да се образује Центар
за обуку и систематизују
неопходна радна места;
Рок: 1.април 2013.
4. УУтврдити програм
обуке и рада Центра за
обуку у другом и трећем
кварталу и направљен план
обука до септембра 2013.
Рок: 1. септембар
5. Цистемски дефинисати
улогу Управе по узору на
органеу систему борбе
против прања новца и
финансирања тероризма.
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Повећање плата
запослених у Управи.
Рок: 1. Септембар 2013.
Активности планиране у
оквиру пројекта МОЛИСрбија за борбу против
прања новца и финансирања
тероризма:
6. Набавка и прилагођавање
софтвера и обука у циљу
ефикасног коришћења
опреме и софтвера (iBridge
& Oracle Database 11g) у
циљу унапређења техничке
инфраструктуре за
прикупљање, анализу и
размену информација
неопходних за спречавање и
контролу прања новца,
финансирања тероризма као
и предикатних кривичних
дела из области
финансијског криминала.
Рок 1. Април 2013.
7. Процена и предлог
унапређења система
прикупљања и анализе
података, размене
информација између
одговарајућих служби и
институција (укључујући
приватни сектор), путем
смерница, после чега ће
уследити и радионица. Рок:
јануар-фебруар 2013.
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недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

8. Подршка УСПН у изради
нове Националне стратегије
за борбу против ПН и ФТ
(2012-2015), јануар-октобар
2013.
Рок: 1.септембар 2013.
9. Образовање радне групе
за израду образаца за
достављање података о
привредним преступима и
кривичним делима ПН и ФТ
(УСПН, Тужилаштво,
Врховни кас. суд), април
2013.

3.5. Јавне набавке
80.

Стратегија за унапређење система
јавних набавки углавном тек треба да
се спроведе. (44)

МФП
УЈН

Усвајање новог
(ревидираног) Акционог
плана за спровођење
Стратегије;
рок: 1.јул. 2013. Године

81.

Управа за јавне набавке (УЈН)
открила је неправилности у
преговарачким поступцима у
вредности од преко 28 милиона евра
2011. и 68 милиона евра у првој
половини 2012. (44)

МФП,
Управа за јавне
набавке

УЈН: -По ступању новог ЗЈН
на снагу УЈН покреће
прекршајне поступке
-број неоснованих
преговарачких поступака
мањи је за 10%

82.

Комисија за јавно-приватно
партнерство (КЈПП) је почела са
радом марта 2012, међутим, још увек
нема подзаконских аката за
спровођење Закона о јавноприватном партнерству, а запослене
Министарства финансија и привреде
треба обучити у области доделе

МФП, КЈПП

До 31. децембра 2012.
године израда и доношење:
1) Уредбе о надзору над
реализацијом јавних уговора
закључених ради
спровођења пројеката јавноприватног партнерства са и
без елемената концесије
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83.

Препорука, односно уочени
недостатак
уговора о ЈПП. (44)

Потребно је знатно побољшати
резултате на спровођењу прописа и
ојачати административне капацитете
буџетске инспекције Министарства
финансија задужене за надзор над
јавним набавкама. (44)
Мора се обезбедити делотворна
сарадња између главних учесника

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

2) Правилника о поступку,
начину вођења и садржини
регистра јавних уговора
3) Израда Методологије
Value for Money
до 01. марта 2013. године:
1) Израда модела јавног
уговора
2) Израда модела директног
иговора о финансирању
3) обука техничког
секретаријата КЈПП
Рок: 1. април 2013.
МФП, УЈН

УЈН:Одобравање додатног
броја запослених УЈН у
складу са новим
надежностима према новом
ЗЈН
Рок: 1. април 2013
Повећан је број контрола
наменског и законитог
трошења буџетских
средстава.

3.6. Право привредних друштава
84.

У области рачуноводства и ревизије
у привредним друштвима није
пријављен напредак.
Тек треба да буде постигнуто
потпуно усаглашавање са Осмом
Директивом о праву привредних
друштава и са правним тековинама
ЕУ у области независног јавног
надзора, осигурања квалитета и

МФП

У току је израда Нацрта
закона о рачуноводству и
закона о ревизији, чије се
усвајање на Влади очекује у
првом кварталу 2013. године.
Рок: 1.април 2013.

НПИ
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Препорука, односно уочени
недостатак
испитивања.
(45)

Надлежност

Планиране мере и рокови

МПН, ЗИС

Према плану рада Владе и
НПИ, рок за доношење
предлога Закона о изменама
и допунама Закона о заштити
топографија интегрисаних
која је I квартал 2013.

ЗИС, МПН, Влада
у целини

Конкретна препорука ће се
реализовати кроз две мере:
1. Усвајање Предлога Закона
о изменама и допунама
закона о посебним
овлашћењима ради
ефикасног спровођења
права интелектуалне
својине од стране Владе,
рок I квартал 2013.
(Национална стратегија
ИС мера 19)
2. Оснивање сталног
координационог тела за
сарадњу између
инспекција, царине, МУПа и пореске управе, са
роком II квартал 2013. а
у циљу успостављања
институционалне
координације на пољу
оперативне заштите права
ИС . (Национална
стратегија ИС мера 22)

Реализација/коментар

3.7. Право интелектуалне својине
85.

Закон о заштити топографија
интегрисаних кола из 2009. год је
потребно додатно ускладити са
acquis-јем. (46)

86.

Успоставити механизме формалне
координације и сарадње између
институција задужених за заштиту
права интелектуалне својине. (47)
Аналитички извештај 2011: РС
најкасније до јануара 2014. године
мора да предузме неопходне мере за
гарантовање степена заштите
интелектуалних, индустријских и
комерцијалних права својине,
сличног оном који постоји у ЕУ
укључујући делотворна средства за
заштиту тих права. Прелазним
споразумом се од Републике Србије
такође захтева да приступи
одређеном броју мултилатералних
конвенција о правима интелектуалне,
индустријске и комерцијалне својине
у истом року (84).

НПИ

НПИ
ПТС (чл 40,3 и 40.4)
ССП (75.3 и 75.4)
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87.

Препорука, односно уочени
недостатак
Изменити закон о територијалној
организацији судова како би
судијама било омогућено да се
специјализују и како би случајеви из
области заштите интелектуалних
права могли да буду концентрисани
на ограничени број судова. (46)

Надлежност

Планиране мере и рокови

МПДУ

Министарство
правде
и
државне управе образовало је
радну групу за изменe и
допунe закона који уређују
организацију правосуђа. У
оквиру тога биће израђене
измене и допуне Закона о
уређењу судова и Закона о
седиштима и подручјима
судова
и
јавних
тужилаштава. У оквиру тих
закона биће размотрена и
питања концентрације и
специјализације надлежности
судова, како привредних,
тако
и
судова
опште
надлежности за одлучивање у
споровима
у
вези
са
заштитом
интелектуалне
својине. Доношење ових
закона планирано је за први
квартал (март 2013. године).

Влада у целини,
МТТ

МТТ:
Приликом
израде
одређених аката који имају
или могу имати утицаја на
конкуренцију
биће
консултована Комисија за
заштиту конкуренције.

Реализација/коментар

3.8 Конкуренција
88.

89.

Комисија за заштиту конкуренције
мора бити консултована приликом
израде одређених аката који имају
или могу имати утицаја на
конкуренцију. (47)

Неопходно је даље усаглашавање
Закона о заштити конкуренције са
правном тековином ЕУ (47)

Влада у целини,
МТТ

Очекује се да Влада предузме
даље
кораке
у
циљу
реализације ове препоруке.
МТТ: Формирање РГ за
припрему измена и допуна
Закона
о
заштити
конкуренције очекује се у
четвртом кварталу 2012.
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90.

91.

Препорука, односно уочени
недостатак

Неопходно је у пракси доказати
оперативну независност у раду
Комисије за контролу државне
помоћи (ККДП). (48)

Извршити потпуну усклађеност
шема државне помоћи. (48)

Надлежност

МФП, ККДП,
Влада у целини

МФП, ККДП,
МЕРЗ, МРРЛС,
МРЗСП, МПН,
МКИ

Планиране мере и рокови
Усвајање измена и допуна
Закона
о
заштити
конкуренције до краја другог
квартала 2013. године на
Влади
ККДП има сопствени печат,
меморандум и интернет
презентацију. Све већи број
поступака накнадне контроле
дозвољености државне
помоћи, које је ККДП
покренула на основу
сопствених информација, или
информација добијених из
других извора, говоре о
независности ККДП и
одлучности да у пуној мери
контролише државну помоћ.
МФП: Закључком Владе 05
Број: 401-2452/2012-1 од 19.
априла 2012. године
задужени су даваоци државне
помоћи из чије надлежности
су пописане шеме државне
помоћи, да до 31. децембра
2012. године, ускладе ове
шеме са правилима за доделу
државне помоћи.

Реализација/коментар

ПТС
Члан 38. тачка 4 (73 ССП)

ПТС
Члан 38. тачка 6 (73 ССП)

На предлог Министарства
финансија и привреде
формиране су радне групе са
представницима давалаца
државне помоћи, чији је циљ
усклађивање пописаних шема
државне помоћи.
Министарство финансија и
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

привреде је израдило
предлоге за усклађивање
свих пописаних шема
државне помоћи. Ови
предлози су достављени
даваоцима државне помоћи
из чије надлежности су
пописане шеме државне
помоћи, како би започели
процедуру доношења
усклађених шема државне
помоћи.
МРРЛС: Предлог уредбе о
примени прописа о државној
помоћи на подстицаје из
Зкона о регионалном развоју,
планирано усвајање до 31
децембар 2012.
МРЗСП: Утврђивање
предлога Закона о изменама
и допунама Закона о
професионалној
рехабилитацији и
запошљавању особа са
инвалидитетом
Рок: 31.12.2012.
- Правилник НСЗ о
критеријумима и начину
спровођења мера активне
политике запошљавања биће
усвоје до краја 2012. године.
Рок: 31.12.2012
МПН: Припрема измена и
допуна Закона о иновационој
делатности који ће уважити
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

сугестије МФП – Комисије за
контролу државне помоћи.
Рок: крај децембра 2012.
године.
МКИ – У сарадњи са
Министарством финансија и
привреде – Одељењем за
контролу државне помоћи, у
току је рад на припреми
модела прописа којим ће се
извршити усклађивање шеме
са правилима доделе државне
помоћи, притом имајући у
виду рок за усклађивање 31.
децембар 2012. године.
МЕРЗ: Измене и допуне
закона о Заштити животне
средине као и преостали
подзаконски акти из домена
надлежности Министарства
који су препознати у Попису
шема државне помоћи су у
процесу израде а њихово
усвајање
је
планирано
закључно
са
трећим
кварталом 2013. године

3.9. Финансијске услуге
92.

Захтеви Базела III још увек нису
спроведени и преостаје да се оствари
усклађивање са најновијим правним
тековинама ЕУ о осигурању
депозита. (49)

МФП

Носилац мера за реализацију
препоруке била је Народна
банка Србије, у сарадњи са
Министарством финансија и
привреде.
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

На сајту Народне банке
Србије (која би требало да
буде предлагач закона) је
објављен текст нацрта новог
Закона о осигурању чије
усвајање се очекује у првој
половини 2013. године.
93.

Потребно је извршити усклађивање
са Solvency II Directive и правилима о
добровољним пензијским
фондовима. (49)

МФП

Носилац мера за реализацију
препоруке била је Народна
банка Србије, у сарадњи са
Министарством финансија и
привреде.
На сајту Народне банке
Србије (која би требало да
буде предлагач закона) је
објављен текст нацрта новог
Закона о осигурању чије
усвајање се очекује у првој
половини 2013. године.

94.

Никакав напредак није остварен у
даљем усклађивању са правним
тековинама ЕУ у области
инфраструктуре финансијских
тржишта. (49)

МФП

Предвиђена је припрема
Нацрта закона о изменама и
допунама Закона о
инвестиционим фондовима,
чије се усвајање на Влади
очекује у четвртом кварталу
2013. године.

95.

Остварен је известан напредак у
области тржишта хартија од
вредности и инвестиционих услуга,

МФП

Предвиђена је припрема
Нацрта закона о изменама и

НПИ
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Препорука, односно уочени
недостатак
међутим, није забележен никакав
напредак на усаглашавању са
правним тековинама ЕУ о агенцијама
за кредитни рејтинг и о
институцијама колективног
инвестирања (UCITS). (49)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

допунама Закона о
инвестиционим фондовима,
чије се усвајање на Влади
очекује у четвртом кварталу
2013. године.

3.10. Информационо друштво и медији

96.

Обезбедити спровођење закона и
мера заштите тржишта у области
електронских комуникација и
информационо комуникационих
технологија. (50)

Законом о кинематографији
ограничава се финансијска
независност РАТЕЛ-а. (50)

97.

МТТ, МУП

МКИ

Јачање инспекције за
електронске комуникације
повећањем људских ресурса;
други квартал 2013.
Укључити стручну службу
МУП у делу који се односи
на електронске
комуникационе мреже за
посебне намене
Закон о кинематографији,
донела је Народна
скупштина Републике
Србије на Петој седници
Другог редовног заседања у
2011. години, 26. децембра
2011. године.
(Објављен у Службеном
гласнику РС бр.99/11)
Закон је почео да се
примењује 03.07.2012.
године.
Док се закон не измени све
одредбе постојећег закона су
на снази.
У складу са препорукама
ЕК, Министарство културе и
информисања ће
припремити предлог за
измену и допуну Закона о
кинематографији, као и
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

друге измене.

98.

Административни капацитети
организационих јединица надлежног
Министарства, задужених за
информационо комуникационе
технологије и процес дигитализације
су недовољни. (50)
Неопходно је јачање капацитета у
области информационих технологија
у земљи. (50)

Одредити редослед преласка на
дигиталне фазе. (50)

МТТ

Законом о министарствима
су сектори за информационо
друшто,
поштански
саобраћај и електронске
комуникације
припојени
Министарству трговине у
виду
једног
сектора.
Предвиђено је да се до 01.
септембра 2013. године
попуне сва празна места
предвиђена
систематизацијом.

МТТ, МУП

МТТ
Редослед
преласка
на
дигиталне фазе биће одређен
током трећег квартала 2013.
МУП
Укључити стручну службу
МУП у делу који се односи
на расподелу локација за
предајнике дигиталне ТВ
мреже – у смислу постизања
електромагнетне
компатибилности
са
системом везе МУП

МТТ

МТТ
Припремљен
предлог
Стратегије и јавна расправа;
трећи квартал 2013.

МПШВ

Усвојен предлог Националне

99.

Финализовати Стратегију о
широкопојасном приступу. (50, 51)
100.

3.11 Пољопривреда и рурални развој
101.

Усвојити Националну стратегију

АП

за

испуњавање

препорука

из
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102.

Препорука, односно уочени
недостатак
пољопривреде и руралног развоја
2011-2020. која би требало да
обезбеди реформу целокупног
сектора, модернизацију и
усклађеност националних мера са два
стуба ЗПП и подршку оним
корисницима који не могу да испуне
захтеве ИПАРД-а. (52)
Усагласити мере подршке са ЕУ
правилима, раздвајањем директних
плаћања од производње.
Обезбедити сигурност и
предвидивост произвођачима и
прерађивачима како би дошло
модернизације и припреме за
апсорпцију будуће помоћи ЕУ. (51)

Надлежност

МПШВ

Административни капацитет задужен
за организацију тржишта вина
треба да буде ојачан. (52)

МПШВ

Закон о алкохолним пићима је у

МПШВ

103.

104.

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

стратегије пољопривреде и
руралног развоја; трећи
квартал 2013.

Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

Повећати финасијска
средства из националног
буџета за спровођење мера
руралног развоја. За
раздвајање – прелазак на
директна плаћања по
моделу ЕУ нису стечени
системски услови.
континуирана активност.
Усвојен предлог Закона о
подстицајима
у
пољопривреди и руралном
развоју; други квартал 2013.
Донет Правилник о
техничким и кадровским
условима које треба да
испуни Контролна
организација, начину
вођења послова везаних за
географско порекло, начину
и поступку рада Контролне
организације, контроле
производње грожђа
намењеног за производњу
вина са географским
пореклом и контроли
производње вина са
географским пореклом;
други квартал 2013.
Усвојен предлог Закона о

статуса кандидата

НПИ
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105.

Препорука, односно уочени
недостатак
припреми која је и даље у почетној
фази. Он је у припреми од 2011. год
и предмет је детаљних консултација
и билатералних састанака са
експертима ЕК (52)
Ојачати капацитете Управе за
аграрна плаћања у циљу
спровођења претприступне помоћи;
наставити јачање капацитета
Националног фонда и Ревизорског
тела. (52)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

алкохолним
пићима
са
сугестијама
DG
AGRI;
други квартал 2013.
МПШВ

Управа за аграрна
плаћања
 даље спровођење
Твининг пројекта ИПА
2007; континуирана
активност.
 коришћење помоћи ЕУ
кроз ИПА 2011
континуирана
активност. Усвојена
измењена
систематизација са
проширењем радних
места и пријемом нових
људи, III квартал 2013.

усвојени подзаконски
акти; I, II и III квартал
2013.
 Усвојена измена Закона
о пољопривреди и
руралном развоју; трећи
квартал 2013.
Oдељење за рурални
развој (будуће Управљачко
тело)
 Усвајање нове
систематизације,
запошљавање; други

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

квартал 2013.
Јачање координације са
ИПАРД структурама
ван МПШВ.
Усвојен Закључак
Владе о новој Измени
одлуке о оснивању
Националног савета за
рурални развој, први
квартал 2013

3.12. Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика
Општи принципи безбедности
хране
Унапредити примену принципа
анализе ризика и примену анализе
опасности и критичних контролних
тачака (HACCP); неопходно је да
припадајући ИТ системи буду
унапређени. (53)

106.

МПШВ
Управа за ветерину
1.

Наставити са
спровођењем службених
контрола HACCP
система у складу са
припремљеним
упутствима и чек
листама; континуирана
активност

2.

Побољшати капацитете
запослених и субјеката
у пословању храном
(произвођача) и
наставити спровођење
обука за примену
процедура анализе
ризика; континуирана
активност

3.

Унапредити ИТ системе
за прикупљање и обраду
података; обезбедити

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

повезивање инспекције
и овлашћених
лабораторија ради
потпуне следљивости
пошиљака и потпуне
примене анализе
ризика; континуирана
активност

Потребна је боља примена и
усклађеност са acquis-јем прописа
који се баве означавањем хране.
Морају бити донете конкретне мере
да би се усагласили прописи и
обезбедила њихова примена. (53)
107.

МПШВ, МЗ

4.

Израда иницијалних
програма усмерених
службених контрола;
континуирана активност

5.

Унапређење примена
процедура које за циљ
имају уједначавање
инспекцијских
контрола; континуирана
активност

1. Наставити са применом
донетих прописа који
регулишу област опште и
посебне хигијене хране и
прописа о поступку
обављања службене
контроле и начину
означавања и
декларисања хране
животињског порекла;
континуирана активност.
Усвојити Правилник о
декларисању,
означавању и
рекламирању хране;
трећи квартал 2013
2. Неопходно је да се
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Препорука, односно уочени
недостатак

Постоји изражен недостатак кадрова
у Дирекцији за националне
референтне лабораторије. (53)

108.

Надлежност

МПШВ

Планиране мере и рокови
представници МЗ укључе
као активни чланови
Радне групе за израду
овог Правилника
1. Ангажовати екстерне
стручњаке – закључити
уговоре са постојећим
овлашћеним
лабораторијама,
факултетима и
институтима (односно
стручним кадровима
запосленим у овим
институцијама) о
обављању стручних
послова у
новооизграђеним
националним
референтним
лабораторијама; други
квартал 2013
2. Усвојити измене и
допуне Закона о
безбедности хране којим
се утврђује правни статус
Националних
референтних
лабораторија и раздвајају
административне
функције државне управе
од послова које треба да
обављају националне
референтне
лабораторије; трећи
квартал 2013
-С обзиром на недостатак
расположивих стручњака на
тржишту рада и њихову

Реализација/коментар

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

упошљеност у постојећим
лабораторијама,
факултетима и институтима,
искористити доступне
људске ресурсе постојећих
државних институција,
односно постојећих
овлашћених лабораторија,
факултета и института. Ради
се о врхунским стручњацима
са којима је већ остварена
сарадња.
-закључити уговоре са
институцијама и стручним
кадровима запосленим у
овим институцијама о
обављању стручних послова
у будућим лабораторијама у
комплексу Земун горњи
град,
-поред постојећих 23
запослених на овај начин
ниво запослених се подиже
до потпуно довољног броја
запослених (30) при чему се
додатно људство
распоређује на кључне
позиције у лабораторијама
Дирекције.
Формирана је
интерминистарска радна
група за измене и допуне
Закона о безбедности хране
којим се утврђује правни
статус Националних
лабораторија и раздвајају
административне функције
државне управе од послова
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

које би требало да обављају
националне референтне
лабораторије.
Ветеринарска политика
Званичне контроле спровођења
система идентификације и
регистрације животиња (укључујући
контролу сточних пијаца) треба да
буду побољшане. Потребно је
спровести конкретне мере (54)

МПШВ

Управа за ветерину
1. Усвојене нове контролне
листе (обрасци) којима
би се побољшао ниво
контроле газдинстава где
се држе животиње и
места на којима се врши
промет животиња; трећи
квартал 2013.

109.

2. Донет подзаконски акт о
систему регистрације
пијаца и сточних догона;
трећи квартал 2013.
Неопходне су даље измене система
увозних дозвола, јер постојећи
систем није компатибилан са
европским законодавством.
Потребно је донети конкретне мере
како би био измењен систем увозних
дозвола и осигурана примена
система. (54)
110.

МПШВ

Управа за ветерину
1. Успоставити ИТ
комуникациони систем
управљања, израда нове
електронске базе
података пошиљака у
међународном промету:
повезивање свих
граничних прелаза, са
централним нивоомУправом за ветерину, као
и са акредитованим
лабораторијама,
повезивање у TRACES
систем као и RASSF;
континуирана активност.
2.

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата
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111.

112.

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Довршити регистрацију оваца и
коза. Потребно је спровести
конкретне мере.(54)
Стављање на тржиште хране,
хране за животиње и споредних
производа животињског порекла
Усвојити Национални програм за
унапређење објеката за производњу
хране према стандардима ЕУ. (54)

МПШВ

Унапредити национални систем за
управљање споредним производима
животињског порекла како би био у
складу са ЕУ захтевима. Потребно је
донети конкретне мере и обезбедити
њихову примену. (54)

МПШВ

МПШВ

Планиране мере и рокови
Усвајање подзаконског
акта у вези са RASSF;
трећи квартал 2013.
Активирање нове апликације
за контролу кретања оваца и
коза; други квартал 2013.
Информисање субјеката у
пословању храном о
усклађивању структурних
услова у објектима који су у
надлежности Управе за
ветерину; континуирана
активност
Управа за ветерину

Реализација/коментар

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата

1. Усвојити упутства,
директиве и контролне
листе за оцењивање
објеката, трећи квартал
2013.
2.

113.

Обезбедити стручне
ресурсе,
административне
капацитета за оцењивање
структурних услова у
објектима, трећи квартал
2013.
3. На основу директива и
контролних листа
извршити контролу
објекта, трећи квартал
2013.
4. Утицати на подизање
свести субјеката у
пословању споредним
производима
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Фитосанитарна област
Побољшати
процедуре фитосанитарне
инспекције. Потребно је донети
конкретне мере и обезбедити њихову
примену (54)

МПШВ

Ускладити процедуре за
регистрацију и стављање на тржиште
средстава за заштиту биља са
acquis-јем. Потребно је донети
конкретне мере и обезбедити њихову
примену (54)

МПШВ

114.

115.

Планиране мере и рокови
животињског порекла и
представника локалне
самоуправе о правилном
поступању споредним
производима
животињског порекла;
локалне самоуправе,
континуирана активност
1. Наставити са применом
Процедуре
фитосанитарне контроле
пошиљака биља, биљних
производа и прописаних
објеката у међународном
промету од 30.05.2012
год.; континуирана
активност
2. Усвојити специфичне
процедуре за рад
граничне фитосанитарне
иснпекције
(нотификације,WPM,
кромпир); први квартал
2013)
3. Усвојити специфичне
процедуре за рад
фитосанитарне
иснпекције везано за
издавање биљног
пасоша; трећи квартал
2013. године
31.12.2013. године ступају
на снагу чланови 11-25.
Закона о средствима за
заштиту
биља
који
представљају
европске
стандарде
у
области

Реализација/коментар

Акциони план за испуњавање препорука
из Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину

НПИ
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116.

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Успоставити систем мониторинга
резидуа пестицида који је
усаглашен са ЕУ захтевима.
Неопходно је успоставити и
применити систем.(54)
Потребно је даље јачање капацитета
националних референтних
лабораторија и регионалних
лабораторија за контролу семена и
садног материјала, као и за анализу
резидуа пестицида. Потребно је
донети конкретне мере. (54)

МПШВ

регистрације и стављања на
тржиште
средстава
за
заштиту биља.
Усвојен подзаконски акт о
спровођењу
мониторинга
резидуа пестицида; трећи
квартал 2013.

Закон о генетички модификованим
организмима (ГМО) је потребно
изменити како би био усклађен са
правним тековинама ЕУ и правилима
СТО. Потребно је донети конкретне
мере и обезбедити примену
Закона(54)

МПШВ

МПШВ

117.

118.

Видети одговор под тачком
111.
Одмах по усвајању нове
регулативе на нивоу ЕУ,
донеће се Закон о семену и
садном
материјалу
пољопривредног и украсног
биља којим ће се регулисати
ова област. По важећој
законској
регулативи
испитивање
квалитета
семена врше акредитоване
лабораторије у складу са
ISTA-методама.
Није
предвиђено
постојање
регионалних лабораторија за
резидуе пестицида.
Координационо телo за
процес приступања
Европској унији je на
састанку одржаном 21.
новембра заузело став о
потреби усвајања измена и
допуна Закона о генетички
модификованим
организмима у другом
кварталу 2013. године

Реализација/коментар

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања

статуса кандидата

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске комисије
за 2010. годину ради убрзања стицања
статуса кандидата
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Установити националну шему
сертификације улова за увоз и извоз
рибе и рибљих производа. (55)

МПШВ, МЕРЗ

Унапредити прикупљање података о
тржишту рибе и рибљих производа.
Потребно је ојачати
административни капацитет у
области управљања и контроле увоза
и извоза рибљих производа и
ускладити са обавезама из
Заједничке политике рибарства. (55)

МПШВ, МЕРЗ

1. Оснивање радне групе за
припрему законодавног
оквира, 1. квартал.
2. Усвајање подзаконског
акта, 2. квартал.
3. Обука за примену донетог
подзаконског акта како би се
обезбедио почетак примене
сертификације улова, 3.
квартал.
Започето са прикупљањем
тражених података. 3.
квартал

Реализација/коментар

3.13. Рибарство

119.

120.

3.14. Транспортна политика

121.

122.

Друмски транспорт- Усвојити
подзаконска акта којима би се
извршило даље усклађивање са
европским прописима у вези са:
приступом међународном тржишту у
друмском транспорту, занимањем
оператера у друмском транспорту,
периодима вожње и одмора возача
ангажованих у домаћем транспорту
и безбедносним условима за
транспорт кроз тунеле. (56)

МС

Неопходно је даље усклађивање са
правним тековинама ЕУ у области
безбедности саобраћаја на путевима
и превоза опасних материја. (56)

МС

Усвајање Закона о радном
времену посаде на возилима
до
краја
3.
квартала
2013.године;
Усвајање
Правилника
о
основним условима које тунел
мора да испуњава до краја 1.
квартала 2013.године;
Усвајање Правилника о обуци
за обављање послова
професионалног возача до
краја 3. квартала 2013. године
Усаглашавање
у
области
безбедности саобраћаја на
путевима
вршиће
се
спровођењем
„Планираних
мера и рокова“ из претходне
препоруке.
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Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Усклађивање са правним
тековинама ЕУ у области
превоза опасних материја
спровешће
се
усвајањем
следећих правилника:
1. Правилник о ближим
условима
за
издавање
овлашћења
за
привредно
друштво,
односно
друго
правно лице којем се издаје,
односно одузима овлашћење
за стручно оспособљавање
кандидата
за
лице
са
одговарајућим сертификатом
о посебним знањима у
области АДН
2. Правилник о обрасцу
сертификата
о
посебним
знањима у области АДН, као и
о року важења и условима за
продужење
важења
сертификата
о
посебним
знањима у области АДН и као
и о начину вођења регистра
издатих
сертификата
о
посебним знањима у области
АДН
3. Правилник о садржини
сертификата за возача, року
важења
и
условима
за
продужење
важења
сертификата за возача и
вођењу регистра издатих
сертификата за возача
4. Правилник о условима које
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мора да испуни привредно
друштво
односно
друго
правно лице за издавање
односно
одузимање
овлашћења
за
стручно
оспособљавање кандидата за
возача возила за транспорт
опасног терета
5. Правилник о садржини
сертификата о одобрењу за
возило и условима под којима
се издаје, односно враћа
сертификат о одобрењу за
возило
6. Пpaвилник о ближим
условима у погледу стручне
оспособљености које стручно
лице,које испитује посуду под
притиском или цистерну, мора
да испуњава, као и образац
7. Правилник о условима за
издавање одобрења за тип
амбалаже, односно посуде под
притиском или цистерне за
транспорт опасног терета
8. Правилник о условима за
издавање
и
одузимање
овлашћења и именовања тела
за оцењивање усаглашености
типа амбалаже , посуде под
притиском или цистерне за
транспорт опасног терета
9. Правилник о програму и
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Надлежност

Железнички транспорт – Усвојити
Закон о железници и Закон о
безбедности и интероперабилности
железнице. (56)

МС, Влада

Неопходно је остварити независност
управљача инфраструктуре од
оператера железнице, правичан
приступ тржишту и транспарентан
систем наплате накнада за
коришћење инфраструктуре. (56)

Влада, ЖС, МС,
ДЖ

123.

124.

Планиране мере и рокови
начину полагања испита за
стручну оспособљеност за
обављање послова возача
возила за транспорт опасног
терета, саставу комисије и
износу трошкова полагања
испита
Рок за доношење правилника
је 2. квартал 2013. године.
Планирано је да Влада усвоји
Нацрт закона о железници и
Нацрт закона о безбедности и
интероперабилности
железнице у 1. кварталу 2013.
године
Паралелно са израдом закона
у склопу Twinning пројекта се
ради на изради кључних
подзаконских
аката
за
отварање
железничког
тржишта.
Основне
претпоставке
за
„правичан приступ тржишту и
транспарентан систем наплате
накнада
за
коришћење
инфраструктуре” ће бити
испуњене
са
усвајањем
предлога Закона о железници
и
оснивањем
зависних
друштава у оквиру ЖС. Друга
претпоставка се односи на
постојање регулаторног тела
са
капацитетом
и
ауторитетом. Мере за то су
предузимају
уназад
две
године а планиране за 2013.
годину су дате у „Планиране
мере и рокови“ на препоруку

Реализација/коментар

НПИ
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Препорука, односно уочени
недостатак
Тржиште је затворено због високих
трошкова дозвола и њеног
максималног трајања од једне
године. (56)

125.

Надлежност

ЖС, МС, ДЖ

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

132. Предвиђени рок 3.
квартал 2013. године.
Препорука ЕК о промени
висина дозвола је заснована
на
погрешним
информацијама.
Узрок
затворености тржишта нису
високи трошкови дозвола, већ
зато што није завршен процес
реструктурирања ЖС. Све
законске претпоставке су
испуњене према важећем
Закону о железници из 2005.
године а са Нацртом новог
Закона о железници ће бити
значајно унапређене.
Лиценца се издаје у складу са
чланом
55.
Закона
о
железници за рок од 5 година
а у складу са Правилником о
висини накнаде за издавање
лиценце
за
превоз
у
железничком
саобраћају
висина накнаде износи: за
путнички
саобраћај
око
1.800,00 евра, за теретни
саобраћај око 2.000,00 евра.
Сертификат за безбедност се
издаје у складу са чланом 59.
Закона о железници са роком
важења од једне године а у
складу са Правилником о
висини накнада за издавање
сертификата о безбедности за
превоз
у
железничком
саобраћају висина накнаде
износи: за вучна возила око
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50,00 евра по јединици; за
моторна возила око 75,00 евра
по јединици;за путничка кола
30,00 евра по јединици и за
теретна
кола
20,00
по
јединици.
Такође, у прилог овоме иде и
чињеница да је Дирекција за
железнице до сада издала 5
лиценци и сертификата за
превоз.

Изјава о мрежи још увек није
објављена. (56)

ЖС, МС

126.

127.

(1) Регулаторно тело у области
железничког транспорта и
(2) независно тело за
спровођење истраге
несрећних случајева још

Влада, МС, ДЖ

До 3. квартала 2013. године
планирано
је
отварање
тржишта. Једна од основних
мера је дата у „Планиране
мере и рокови” у претходној
препоруци.
Важећи прописи не дају
обавезу и рокове у погледу
Изјаве о мрежи.
Новим Нацртом закона о
железници дефинисана је
обавеза и рокови доношења
Изјаве о мрежи од стране
Управљача инфраструктуре,
док је министар надлежан за
послове саобраћаја обавезан
да донесе подзаконски акт
који се односи на садржину и
форму Изјаве о мрежи.
1) У склопу Нацрта закона о
железници проширене су
надлежности Дирекције за
железнице као регулаторног
тела и развијени инструменти
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Препорука, односно уочени
недостатак
увек нису основани. (56)

Неопходно је даље усклађивање
Споразума о граничном прелазу
између Црне Горе и Србије, са

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

за регулисање тржишта према
директиви 2001/14/ЕЗ.
Такође, у циљу јачања
институционалних, односно
административних капацитета
Дирекције за железнице као
регулаторног тела у току је
реализација обука у оквиру
пројекта Twinning фаза 2
„Усаглашавање са Acquis из
области
транспорта”.
Планирани рок за окончање
пројекта је 1. квартал 2013.
године. Такође, у току је и
реализација програма TAIEX.
Европска
комисија
је
одобрила
Дирекцији
за
железнице
три
стручне
радионице, две експертске
мисије и две студијске посете.
Реализација је започела 29.
октобра 2012. године а
завршиће се у 1. кварталу
2013. године

МС

2) Отпочињање спровођења
пројекта
Помоћ
у
успостављању
тела
за
истраживање несрећа чији
резултат ће бити препорука
организације
тела
за
са
истраживање
несрећа
описом процедура. Почетак
пројекта у 2. кварталу 2013.
године.
МС
У току
су активности
црнгорске
стране
на
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Препорука, односно уочени
недостатак
прописима ЕУ. (56)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

адаптацији/изградњи
неопходних просторија
за
стварање техничких услова за
заједнички рад граничних
органа две државе.
Очекује се да радови буду
готови и пуна реализација
Споразума буде остварена у
3. кварталу 2013. године .
Накнадне измене Споразума
су могуће и последица су
добијања
непосредних
коментара ЕК на предметни
споразум.

3.15. Енергетика
129.

130.

Усвајање подзаконских аката на
основу Закона о енергетици је
оцењено као споро. (58)
Постизање раздвајања функција
дистрибуције и снабдевања у јавном
предузећу за производњу,
дистрибуцију и снабдевање
електрично енергијом
„Елтктропривреда Србије“ (ЕПС)
(58)

131.

Раздвајање (рачуноводствено и
правно) Јавног предузећа
„Србијагас“. (58)

132.

Накнада за транзит електричне
енергије – По жалби Косовског
оператора надлежног за преносни
систем и тржиште електричне
енергије (KOSTT) поднете на основу
механизма за решавање спорова
Енергетске заједнице поводом
неплаћања наканде за транзит

МЕРЗ

Подзаконски акти Закона о
енергетици су у припреми

МЕРЗ

Планирано
је
раздвајања
функција дистрибуције и
снабдевања у ЈП ЕПС у току
2013. године.

МЕРЗ

МЕРЗ
је у поступку
формирања Радне групе која
ће се бавити раздвајањем ЈП
Србијагас
Накнада
за
транзит
електричне енергије између
оператора преносних система
врши се у складу са ITC
механизмом (Inter - TSO
Compensation
Mechanism).
ЕМС (Оператор преносног
система Републике Србије) је

МЕРЗ

НПИ
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Препорука, односно уочени
недостатак
електричне енергије, Секретаријат
Енергетске заједнице донео је
Образложено мишљење у октобру
2011. године према коме Србија није
испунила своје обавезе из Уговора о
оснивању Енергетске заједнице. РС
треба да се посвети решавању ово
питања и да га третира као хитно.
(58)

Надлежност

МЕРЗ
133.

Усвајање ревидираних feed-in тарифа
које су биле планиране за крај 2011.
године. (58)

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

члан ENTSO-E, што KOSTT
није, и уговорна је страна у
ITC Уговору и надлежан је за
целу територију Републике
Србије,
укључујући
и
територију
Косова
и
Метохије, уредно измирује
своје обавезе по питању
компензације трошкова за
прекограничне
токове
електричне енергије према
осталим уговорним странама
у ITC Уговору.
Република Србија у свему
остаје при ставовим изнетим у
Одговору на отворено писмо
Секретаријата
енергетске
заједнице у Случају ECS-3/08
покренутом по жалби KOSTT
у вези са питањем накнада за
транзит електричне енергије.
Писмом који је министар
енергетике, развоја и заштите
животне средине упутила
Секретаријату
Енергетске
заједнице 7. новембра 2012.
године, Република Србија је
изразила спремност да ово
питање реши кроз предстојећи
дијалог између Београда и
Приштине
у
области
енергетике, који се планира у
наредном периоду.
Нацрт уредбе о мерама
подстицаја за производњу
електричне енергије
коришћењем обновљивих
извора енергије и
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

МЕРЗ

134.

Највећа препрека коришћењу
обновљивих извора енергије су
административне процедуре за
издавање грађевинских дозвола,
лиценци и мрежних конекција. (58)
МЕРЗ, Влада

135.

Усвојити Закон о рационалној
употреби енергије. (58)

Побољшање радиолошке ситуације у
Винчи и напуштање рудника Кална.
(59)

136.

МПНТР

Планиране мере и рокови
комбинованом производњом
електричне и топлотне
енергије (feed-in tariffs) је у
завршној фази израде и биће
донета до краја 2012.године
(четвртог квартала 2012.
године).
МЕРЗ ће до септембра 2013.
године у сарадњи с IFC, на
бази потписаног Споразума,
размотрити
начине
за
смањење броја потребних
докумената
за
издавање
енергетских
дозвола
и
сагласности
у
области
обновљивих изворе енергије
Дорада нацрта Закона – крај
новембра 2012
Утврђивање предлога закона
од стране Владе РС – крај
2012
Израда подзаконске
регулативе – у складу са
прелазним и завршним
одредбама дефинисаним
Законом
Побољшање радиолошке
ситуације на локацији Винча и
на локацији напуштеног
рудника уранијума Кална је
дуготрајан посао, који
укључује и декомисију старог
хангара за радиокативни
отпад, као и истраживачког
нуклеарног реактора.
МПНТР редовно обезбеђује
средства којим се финансирају
активности Јавног предузећа

Реализација/коментар

НПИ
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Препорука, односно уочени
недостатак

Пренос обављања инспекцијског
надзора са надлежних министарстава
на Агенцију за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну
сигурност још увек није постигнут
(59)

137.

Надлежност

МПНТР

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Нуклеарни објекти Србије, а
које је Република Србија
основала ради регулисања
управљања и контроле на
поменутим локацијама.
Имплементацијом ИПА
пројекта планираних из ЕУ
фондова за 2008, 2009. и 2010.
годину, а које реализује
Међународна агенција за
атомску енергију, радиолошка
ситуација ће се значајно
побољшати.
Чланом 18. Закона о државној
управи прописано је да
инспекцијски надзор врше
органи државне управе, а
инспекцијски надзор уређује
се посебним законом.
Посебним Законом о заштити
од јонизујућих зрачења и о
нуклераној сигурности, члан
76. став 2 (Сл. гласник РС
36/09) прописано је:
''инспекцијски надзор за
послове нуклеарне сигурности
врши Министарство надлежно
за послове нуклеарне
сигурности и управљања
радиоактивним отпадом преко
инспектора за нуклеарну
сигурност и управљање
радиоактивним отпадом''.
Законом о министарствима
(Сл. гласник РС 72/12, став 2)
прописано је да је у
надлежности МПНТР:
истраживање у области
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Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

нуклеарне енергије; сигурност
нуклеарних објеката;
производња и привремено
складиштење радиоактивног
материјала, изузев у
нуклеарним постројењима;
као и други послови одређени
законом''.
Наведене законске одредбе
недвосмислено указују да је
једино МПНТР надлежно да
обавља послове инсекцијског
надзора у области нуклеарне
сигурности.
Новим правилником о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
у МПНТР предвиђено је радно
место за послове нуклеарног
инспектора.
Усвајање овог правилника се
очекује до краја 2012. године,
и на тај начин ће МПНТР
имати нуклеарну инспекцију
као надлежни орган у складу
са Законом о заштити од
јонизујућих зрачења и о
нуклеарној сигурности и
Законом о државној управи.

3.16. Опорезивање
138.

Потребно је даље унапредити ИТ
систем Пореске управе и
комуникацију са корисницима.
Корпоративна стратегија ПУ се
спроводи, али треба наставити
модернизацију. Неопходна је боља

МФП

-Увођење електронских
пријава за остале пореске
облике.
-Израђена је ИТ стратегија за
период 2012-2015 са пратећим
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Препорука, односно уочени
недостатак
координација у оквиру ПУ. (60)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Тактичким планом ИТ
стратегије Пореске управе.
-Усвојена је Стратегија
поштовања пореских прописа
за период 2011-2015. Године
Рок: 1. септембар 2013.
- Електронско подношење
пореских пријава је омогућено
преко
модула
„Екстерни
портал” у оквиру пројекта
„Интегрисани информациони
систем”, који је започет у
децембру 2010. године;
- подношење ПДВ пријава
отпочето је 1. јуна 2011.
године.
- поднoшење пријаве за
утврђивање годишњег пореза
на доходак грађана отпочеће
од 1. јануара 2013.године.
подношење
пријава
о
тромесечном обрачуну акцизе
отпочеће
1. јануара 2013.
године
подношење
пријава
о
кумулативном-годишњем
обрачуну акцизе отпочеће 1.
јануара 2013. године.
- подношење пореских пријава
за зараде, накнаде зарада и
доприносе (ПП ОД, ПП ОД1,
ПП ОПЈ и ПП ОПЈ1) отпочеће
1. јула 2013. године, док ће се
електронски
сервиси
за
електронско
подношење
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

осталих
пореских
пријава
обезбедити до јуна 2015.године
Израђена је ИТ стратегије за
период 2011-2015. године која
обухвата анализу постојећег
ИТ портфолиа, будући ИТ
портфолио, одлучивање између
сопственог развоја и куповине
готовог
решења,
ИТ
организацију,
ИТ
инфраструктуру и предлог ИТ
политике Пореске управе.
- Један од извора за
унапређење ИТ система
Пореске управе је и пројекат
Модернизација Пореске управе
који се финансира из ИПА
фондова за 2011. годину.
Пројекат има за циљ повећање
капацитета наплате пореза и
стварање клијентски
оријентисане Пореске управе,
ефикасно управљање људским
ресурсима, у складу са
најбољом праксом пореских
администрација земаља ЕУ.
Реализација пројекта се очекује
почетком 2013. године.
-Од 15. марта 2012. године
Пореска управа је увела нову
услугу пореским обвезницима,
пружање појединачних
информација о стању на
пореским рачунима преко
Контакт центра. Наведна
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

услуга се може остварити
путем електронске
комуникације.
-Приоритизација активности
наведених у Корпоративној
стратегији врши се два пута
годишње.
-У циљу унапређења и боље
координације основних
функција Пореске управе,
формиран је Савет за
поштовање пореских прописа,
чији је задатак праћење
активности и реализације
циљева Стратегије поштовања
пореских прописа за период
2011-2015. године.

3.17. Економска и монетарна политика
139.

Што се тиче оквира за структурне
реформе, у програму се не дају
сасвим убедљиви акциони планови у
погледу средњорочних приоритета
политике. (61)

МФП

Фискална стратегија за период
2013-2015 је усвојена на
седници Владе, 28. новембра
2012. године.
У њој су дефинисане све
активности и рокови.

3.18. Статистика
140.

Потребно је повећати број
квалификованог особља у РЗС у
следећих неколико година. (61)

РЗС, Влада у
целини

Републички завод за
статистику ће покренути
иницијативу Влади за промену
њене Одлуке о максималном
броју запослених у органима
државне управе, јавним
агенцијама и организацијама за
обавезно социјално осигурање
у првом кварталу 2013. године.
Рок: 1. април 2013.
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141.

142.
143.

Препорука, односно уочени
недостатак
Питање регионалне статистичке
класификације (будући НУТС) остаје
отворено. (61)

Примени правних тековина ЕУ о
статистици у пољопривреди треба
посветити додатну пажњу. (61)
Потребно је убрзати припреме за
свеобухватну производњу података
из националних рачуна у складу са
ЕСА 95 и својих програма преноса.
(61)

Надлежност
РЗС, МРРЛС

РЗС
РЗС

Планиране мере и рокови
МРРЛС:
На основу Закона о
регионалном развоју
дефинисан је број и имена
статистичких региона. Према
овом закону регион је
статистичка функционална
територијална целина, која се
састоји од једне или више
области, успостављена за
потребе планирања и
спровођења политике
регионалног развоја. Од 2010.
до 2012. године за потребу
израде годишње Уредбе о
утврђивању јединствене листе
развијености региона и
јединица локалне самоуправе
РЗС има обавезу да надлежном
министарству достави
регионални БДП по становнику
на основу чега су
класификовани региони по
развијености.
РЗС:
Према важећим законским
решењима не постоје мере које
потичу из наше надлежности а
које могу да се ураде у
наредном периоду
Прављење стратегије развоја
статистике пољопривреде
у трећем кварталу 2013. године
Републички завод за
статистику ће почети
трансмисију података у другом
кварталу 2013. године. Како
ова активност повећава

Реализација/коментар
ПТС обавеза:
Члан 38.7(б) (Члан 73.7(б)) ССП-а)
Конкуренција и друге економске
одредбе
* Одредба која се односи на НУТС.
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Реализација/коментар

сложеност и обим посла
неопходно је повећати број
запослених.
Рок:1. септембар 2013.

3.19. Социјална политика и запошљавање
144.

Није забележен напредак у
законодавним активностима у
следећим областима:
o радно правно законодавство,
o социјална заштита,
o политика једнаких
могућности за мушкарце и
жене (62)

МРЗСП, Влада у
целини

Доношење подзаконских аката уз
Закон о социјалној заштитит, као и
једног броја упутсзава планирано
је за другу половину 2013. године.
Рок: 1. Септембар 2013.

Измене и допуне Закона о
равноправности полова (20132014) за део који се односи на
политику једнаких могућности
за мушкарце и жене биће
упућени Влади Србије.
Рок: 1. септембар 2013.

145.

Годишњи буџет за активне мере
тржишта рада је смањен за 14% у
односу на 2011, а укупна средства
опредељена за активну политику
запошљавања и даље су на нивоу од
0.1% БДП. Због тога програм «Прва

МРЗСП, Влада у
целини

Упућивање на седницу Владе
Предлога закона о изменама и
допунама Закона о раду којим
ће се унапредити радно правно
законодавство тако што ће се
унапредити социјални дијалог,
унапредити
постојећи
и
развити нови флексибилни
облици рада и унапредити
услови рада у складу са
стандардима ЕУ.
Рок: Септембар 2013
МРЗСП:
- Планирани износ средстава за
мере активне политике
запошљавања у 2013. години је
3,4 милијарде динара. Још 700
милиона динара из Буџетског
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шанса», у корист запошљавања
младих неће бити проширен.
Обухваћеност активним мерама
тржишта рада и даље је ограничена
будући да је само 20% незапослених
узело учешћа у мерама тржишта
рада, а само је трећина од овог броја
добила запослење у 2011. (63)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

фонда за професионалну
рехабилитацију и подстицање
запошљавања особа са
инвалидитетом биће усмерено
на активне мере за
запошљавање особа са
инвалидитетом.
Поред овог износа средстава за
реализацију мера АПЗ биће
обезбеђена и из буџета
територијалне аутономије и
јединица локалних самоуправа
за учешће у реализацији
локалних и регионалних
акционих планова
запошљавања.
Напомена: Ради се о износу
средстава односно годишњем
буџету за мере активне
политике запошљавања – нема
рока
Такође, крајем 2013. године
очекује се финансијска помоћ
из ИПА фондова у виду доделе
директног гранта НСЗ.
Усвајање Националног
акционог плана за
запошљавање за 2013. годину
који предвиђа посебну меру за
младе ткз. „пакет услуга за
младе“.
Рок:30. новембар 2012. .
Споразум о учинку НСЗ за
2013. годину којим се утврђује
обухват лица мерама активне
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Реализација/коментар

политике запошљавања биће
потписан у I кварталу 2013.
године.
Рок: 1. април 2013.
146.

Непријављени рад је и даље веома
заступљен, и према процени 17%
радне снаге није пријављено,
незапосленост младих се повећала, а
стопе активности и запослености су
опале, посебно жена. (63)

МРЗСП

. – Упућивање на седницу
Владе Предлога закона о
изменама и допунама Закона о
раду којим ће се унапредити
постојећи и развити нови
флексибилни облици рада;
Рок: Септембар 2013
Акциони план за смањење рада
на црно.
Рок21.септембар 2013.
Усвајање
Националног
акционог
плана
за
запошљавање за 2013. годину
којим је предвиђена посебна
мера за младе ткз. „пакет
услуга за младе“. Такође,
НАПЗ
за
2013.
годину
дефинише жене као категорију
теже запошљивих лица која ће
имати
приоритет
при
укључивању у мера активне
политике запошљавања.
Рок: 30. новембар 2012..

Смањење броја лица којараде
«на црно».
Рок: 1. септембар 2013.

107

Редни број
147.

148.

Препорука, односно уочени
недостатак
Треба уложити додатне напоре да би
се обезбедила боља усмереност и
већа ефикасност мера тржишта рада
и формулисао стратешки приступ
запошљавању, посебно у ситуацији
ограничених финансијских
средстава, све веће незапослености и
све лошијег економског раста. (63)

Потребна су додатна залагања у
циљу успостављања корпуса
успешних примера гоњења и
правоснажних пресуда за дела у вези
са дискриминацијом. (64)
Неке одредбе Закона о забрани
дискриминације нису у складу са
правним тековинама ЕУ: изузеци
предвиђени за верске установе су
превише широки, не помиње се
обавеза послодавца да за запосленог
са инвалидитетом обезбеди у
разумној мери прилагођено радно
место, дефиниције посредне
дискриминације и подстицање на
дискриминацију нису у складу са
правним тековинама ЕУ, а улога

Надлежност

Планиране мере и рокови

МРЗСП

МРЗСП и
НСЗ ће уз подршку средстава
из ИПА 2011 током 2013.
године јачати институције
тржишта рада како би се
обезбедила боља усмереност и
већа ефикасност мера тржишта
рада. Такође, планира се низ
обука за запослене у Сектору
за запошљавање, НСЗ као и
чланова локалних савета за
запошљавање ради подизања
капацитета за креирање и
спровођење политике
запошљавања на националном
и локалном нивоу засноване на
подацима (прогнозе,
мониторинг, евалуација) и
стандардима ЕУ.
Рок: 1. септембар 2013.
Организовање едукација и
други облици подршке
представницима државних
институција о значају сарадње
са организацијама цивилног
друштва у изради прописа и
спровођењу мера.
Организовани скупови са
циљем представљања значаја
сарадње и предлога
механизама сарадње државе и
организација цивилног
друштва

Влада у целини
МРЗСП,
КСЦД

Реализација/коментар
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Препорука, односно уочени
недостатак
НВО и удружења у судским
поступцима није експлицитно
предвиђена. (64)
Органи власти у Србији треба да
развију проактивни приступ према
бољем укључивању ЛГБТ
популације и већем разумевању у
друштву у целини. (64)
Никакав напредак није забележен у
вези са једнаким могућностима
жена и мушкараца. Стратегију за
унапређење положаја жена и родну
равноправност (2010-2015) и њен
Акциони план треба активније
спроводити. Потребно је даље
осавремењивати административне
капацитете тела која се баве родном.
(64)

Надлежност

Планиране мере и рокови

МРЗСП

Примена Акционог плана
Стратегије за побољшање
положаја жена и унапређивање
родне равноправности у делу,
који се односи на подршку
запошљавању и
самозапошљавању жена

Реализација/коментар

Рок: 1. септембар 2013.

У вези са наводима у
садржаним у овој препоруци,
напомињемо да су: 1) У
2012.години, спроведени
национални избори, након
којих је број жена у
Скупштини једна трећина, што
је изнад просека у ЕУ, 2) на
великом броју руководећих
места у земљи се налазе жене
(Влада, министарства, НБС), 3)
током 2012.године
организовано је 20 локалних
пројеката: а/ 5 за јачање жена у
руралним срединама , б/ 5 за
формирање е-клубова
намењених женама, и в/
подршка 10 локалних НВО у
сарадњи са лок.самоуправама,
4) родно сензитивни језик је
ушао у медије и јавни живот
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3.20. Предузетништво и индустријска политика
150.

Србија треба да настави усклађивање
са Директивом о закаснелим
плаћањима. (65)

МФП

Примена Закона о роковима
измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама,
Други квартал 2013. године

151.

Треба активирати рад Савета за МСП
(65)

МФП

Усвајање Одлуке о образовању
Савета за МСП, Први квартал
2013. године, одржавање
кварталних седница Савета,
прва седница се очекује у
другом кварталу 2013.године.

152.

Неопходни су даљи напори у вези са
регистрацијом компанија, пословним
инкубаторима и финансијским
приступом малих и средњих
предузећа. (65)

МФП, НАРР, ФЗР

Регистрација привредних
друштава је унапређена са
почетком примене Закона о
привредним друштвима и
Закона о поступку
регистрације у Агенцији за
привреде регистре (примењују
се од 1.фебруара 2012. године),
којима је између осталог
укинута обавеза уплате
минималног новчаног улога
приликом оснивања друштва.
Сматрамо да је препорука у
области регистрације у
потпуности испуњена јер је
смањен број корака потребних
за оснивање.
Пословни инкубатори:
(1) Израда Анализе пословних
инкубатора на основу које ће
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се утврдити потребе за
подршком - други и трећи
квартал 2013. године;
(2) реализација одређених
препорука из White paper,
израђених у сарадњи са
USAID, током сва три квартала
2013. године;
Финансијски приступ МСП:
(1) спровођење мера подршке
иновативних и брзорастућих
МСП, програм бесповратне
подршке се очекује у другом
кварталу 2013.године;
(2)увођење програма подршке
МСП за набавку опреме,
почетак реализације овог
програма се очекује се у
другом кварталу 2013.године;
планира се наставак програма
кредитне подршке Фонда за
развој, Агенције за осигурање
и финансирање извоза, као и
субвенционисани кредити за
ликвидност
Владе
РС,
реализација
наведених
програма се очекује током целе
2013. године (континуирана
активност).

3.21. Трансевропске мреже
153.

TEN-E: Финансирање пројекта

МЕРЗ

Усаглашавање студија српске
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и бугарске стране;
Проналажење
најбољег
модела
финансирања
за
Републику Србију

3.22. Регионална политика и координација структурних инструмената
Неопходно је уложити напоре у свим
областима релевантним за
спровођење кохезионе политике у
складу са правним тековинама ЕУ.
(67)

МФП, КЕИ,
Ресорна
министарства

КЕИ: Израда новог
стратешког оквира за ИПА
2014-2020 током 2013. године
МФП- Започет је рад на
доношењу Закона о начину
спровођења програма из
средстава претприступне
помоћи ИПА којим ће се
утврдити начин спровођења
ЕУ инструмента за
претприступну помоћ (ИПА)
у децентрализованом систему
управљања фондовима ЕУ.

154.

Формирана је радна група која
ради на припреми Закона о
начину спровођења програма
из средстава претприступне
помоћи ИПА.
Рок за доношење Закона је
први квартал 2013 (март).
Потребно је уложити напоре да би се
избегли паралелни системи, пре свих
за националну политику и кохезиону
политику. (67)
155.

МРРЛС, КЕИ,
Ресорна
министарства

КЕИ: Израда новог
стратешког оквира за ИПА
2014-2020 током 2013. године
МРРЛС: Припремљен Нацрт
Националног плана
регионалног развоја (до
септембра 2013).
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Нацрт Националног плана
регионалног развоја у процесу
јавне расправе (до септембра
2013).
Измене и допуне Закона о
регионалном развоју;
Потребно је уложити значајне
додатне напоре да би се осигурао
адекватан административни
капацитет у складу са будућим
обимом посла. Треба на даље
осигуравати постојање адекватног
капацитета за спровођење. (67)

156.

МФП, Ресорна
министарства

МФП- У складу са ИПА
програмима сваке године се
ради анализа описа посла
(work load analysis) на основу
које се врши усаглашавање
постојећих систематизација и
у складу са потребама
расписују конкурси за
упражњена радна места.
Тренутно је у току усвајање
нових систематизација, након
чега ће бити расписани
конкурси, у свим
институцијама које су део
оперативних структура,
за попуњавање радних места
за послове који се односе на
децентрализовано управљање
средствима ЕУ.
У сарадњи са Службом за
управљање кадровима и уз
подршку пројеката
финансираних из средстава
ЕУ наставиће се са
реализацијом обука за
државне службенике који раде
на успостављању
децентрализованог система
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управљања средствима ЕУ.
Недостатак стратешки развијених
инвестиционих планова остаје
препрека. Пројекти се и даље
одабирају на ad hoc основи пре него
на бази стратешких секторских
приоритета. Треба унапредити
програмирање, посебно у вези са
припремањем пројектне
документације заснованих на
релевантним стратегијама. (67)

Генерални
секретаријат
Владе, КЕИ,
Ресорна
министарства

Рок: у току
КЕИ: Израда новог
стратешког оквира за ИПА
2014-2020 током 2013. године,
као и пратећих пројеката.
Генерални секретаријат
Владе: Припрема
методологије стратешког
планирања. Рок: до краја
2013.године
МРРЛС: Израда регионалних
развојних стратегија
Припремљени Нацрти
Регионалних развојних
стратегија (до септембра
2013)
Нацрти Регионалних
развојних стратегија у
процесу јавне расправе (до
септембра 2013)

157.

Израда Програма
финансирања развоја региона
на годишњем нивоу у складу
са регионалним развојним
стратегијама;
Израда стратегије развоја
пословне инфраструктуре
Рок до краја 2014. године
158.

Координација између оперативних
структура одговорних за

Ресорна
министарства

МРРЛС: Планирана је
континуирана сарадња са
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програмирање и крајњих корисника
и даље је недовољно развијена, што
се односи и на капацитет крајњих
корисника да развију пројектну
документацију у складу са
стандардима ЕУ. (67)

Неопходно је даље запошљавање и
побољшање ревизорских
способности. (68)

159.

Надлежност

Канцеларија за
ревизију система
управљања
средствима ЕУ

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

локалним самоуправама у
циљу подизања свести о
потреби програмске
оријентације у стратешком
планирању; Министарство у
складу са својим
надлежностима планира
давање препоруке о
стандардизацији стратешког
планирања као једног од
резултата пројекта МСП –
компонента „општинско
планирање“ и у складу са
обавезом општина да од 2015.
године своје буџете планирају
по програмском принципу;
Рок: континуирано током
2013. године; Препорука може
бити дата након усаглашавања
стандардизованог сета
индикатора за праћење
реализације планова за
потребе локалних самоуправа
као резултата МСП пројекта;
рок: други квартал 2013.
године.
Израда детаљне процене
обима посла и ангажовање
неопходног броја запослених.
У сарадњи са Службом за
управљање кадровима и уз
подршку пројеката
финансираних из средстава
ЕУ наставиће се са
реализацијом обука за
државне службенике који раде
на пословима ревизије
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Рок: током 2013. године и у
зависности од динамике
акредитације
децентрализованог система
управљања фондовима ЕУ.

3.23. Правосуђе и основна права
3.23.1. Реформа правосуђа
Усвојити нову Стратегију реформе
правосуђа, заједно са Акционим
планом за њено спровођење,
заснованим на функционалном
преиспитивању правосуђа.
Потребна је свеоубхватна анализа
функционисања нове мреже судова у
смислу трошкова, ефикасности и
приступа правди. (13, 72)

160.

МПДУ

У априлу 2012. године
израђена је прва радна верзија
Стратегије која ће званично
бити
представљена
целокупној
међународној
заједници и домаћој јавности
током Партнерског форума
15. новембра 2012. године.
Представнике
Европске
комисије требало би упознати
са напретком који је остварен
у изради стратешког оквира у
првом кварталу (новембар
2012. године). Улазак у
процедуру
усвајања
Стратегије и Акционог плана
је планиран за први квартал
(до краја марта 2013. године).
Урађена
је
анализа
функционисања
постојеће
мреже судова. Предложени су
критеријуми за оснивање
судова у новој мрежи, те је
радна група предложила које
судове треба основати уместо
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Треба побољшати квалитет
статистичких податка. (69)

161.

Надлежност

МПДУ

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

постојећих судских јединица.
Усвајање Закона о седиштима
и подручјима судова и јавних
тужилаштава очекује се у
првом кварталу (март 2013.
године).
Урађени су и предлози измена
и допуна процесних и
организационих закона од
којих зависи нова мрежа
судова. Усвајање ових закона
се очекује у првом кварталу
(март 2013. године).
У оквиру ИПА 2007 и ИПА
2008 пројеката уводе се нови
пословни
софтвери
за
управљање
садржајима/предметима
у
пилот судовима (укупно 8),
јавним тужилаштвима (укупно
13) и установама Управе за
изршење кривичних санкција
МПДУ (укупно 13), који треба
да замене постојећа решења
која се нису показала довољно
робусна и квалитетна у делу
који се односи на статистичка
извештавања
предвиђена
пословницима о раду судова,
јавних
тужилаштава
и
установа Управе за извршење
кривичних санкција. Увођење
САПС софтвера у пилоте
окончава се у првом кварталу
(у јануару 2013. године).
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Преговара се са Делегацијом
Европске уније о увођењу
САПС софтвера у судове свих
надлежности (roll out) у
оквиру ИПА пројеката до
краја
2014.
године
(континуирана
делатност),
увођењем САПО софтвера у
сва јавна тужилаштва до краја
2015. године (континуирана
делатност) и САПА софтвера
у све установе УИКС до краја
2015. године (континуирана
делатност).
Њиховим
повезивањем
путем
заједничког
интерфејса,
створиће се услови за израду
квалитетне статистике по
задатим критеријумима, јер ће
сви подаци бити интегрисани
и смештени у ДАТА центре
судства, јавних тужилаштава
и
установа
Управе
за
извршење
кривичних
санкција,
који
су
већ
формирани на три локације у
Београду у оквиру реализације
ИПА пројеката и уз помоћ
Делегације Европске уније. На
овај начин би сви други
постојећи
софтвери
у
правосудним органима били
замењени и подаци мигрирани
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у нове базе података у
новоформиране ДАТА центре.
Ово
би
омогућило
електронску размену података
унутар правосудног система
између
судова,
јавних
тужилаштава,
затвора
и
Министарства
правде
и
државне управе у делокругу
послова међународне правне
помоћи, као и са другим
државним
органима
и
међународним агенцијама у
складу са прописима државе
Србије (МУП, Интерпол,
Еуропол, EUROJUST).
У
постојећим
пословним
софтверима за управљање
предметима
(АВП
–
у
основним,
вишим,
привредним судовима и у
ПАС; и САПС – у ВКС,
Управном
суду
и
апелационим
судовима)
потребно је израдити збирне
статистичке извештаје по
врсти суда и по материјама.
Ово се најпре односи на
збирне статистичке извештаје
о раду суда, о казненој
политици,
о
старим
предметима, о броју решених,
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односно нерешених предмета
на дан. Потребно је израдити
и
извештај
о
броју
примљених,
решених
и
нерешених
предмета
по
кривичним делима (могућност
за избор више изабраних
кривичних дела) за наведени
период, за појединачне судове
и збирни извештај по врсти
судова, као и извештај по
вредности спора. Поред тога,
неопходно је извештаје о раду
привредних
судова
прилагодити
Судском
пословнику. Ове активности
је могуће реализовати у
трећем кварталу (јула 2013.
године) у оквиру одрживог
развоја
АВП
и
САПС
софтвера.

162.

Спровести пажљиву анализу
спровођења правног оквира који се
односи на злоупотребу службеног
положаја или овлашћења како би се
обезбедила његова конзистентност и
пропорционалност. (14)

МПДУ

Потребно је омогућити и
континуирани рад на
унапређењу и измени
пословних софтвера у складу
са законским изменама
(континуирана активност).
Министарство
правде
и
државне управе образовало је
радну групу за измену и
допуну Кривичног законика.
У оквиру тога предложено је
да се у оквиру кривичних дела
против привреде кривично
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Због увођења тужилачког система
поставља се питање процедуралних
гаранција, посебно могућности
сиромашнијих оптужених да
финансирају добру одбрану, и на овај
проблем указали су и заштитник
грађана и повереник за приступ
информацијама од јавног значаја.
(14)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

дело из члана 234. Кривичног
законика несавестан рад у
привредном
пословању
преформулише и прошири,
као и да се назив дела измени
у
злоупотребу
положаја
одговорног
лица.
Истовремено, из одребе члана
359. Кривичног законика која
се налази у групи кривичних
дела
против
службене
дужности,
а
којом
је
прописано кривично дело
злоупотребе
службеног
положаја, избрисала би се
инкриминација која се односи
на одговорност одговорног
лица. Усвајање овог закона
предвиђено је за први квартал
(март 2013. године).
У погледу тзв. сиромашког
права,
нови
Законик
о
кривичном поступку ("Сл.
гласник РС", бр. 72/2011 и
101/2011)
у
члану
77.
предвиђа
одбрану
сиромашног:
„Окривљеном
који према свом имовинском
стању не може да плати
награду и трошкове браниоца,
поставиће се на његов захтев
бранилац иако не постоје
разлози за обавезну одбрану,
ако се кривични поступак
води за кривично дело за које
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се може изрећи казна затвора
преко три године или ако то
налажу разлози правичности.
У том случају, трошкови
одбране падају на терет
буџетских средстава суда„.
Ово право је било предвиђено
и чланом 72. старог Законика
о кривичном поступку ("Сл.
лист СРЈ", бр. 70/2001 и
68/2002 и "Сл. гласник РС",
бр. 58/2004, 85/2005, 115/2005,
85/2005 - др. закон, 49/2007,
20/2009 – др.закон, 72/2009 и
76/2010). Имајући у виду
увођење тужилачког система
и питање процедуралних
гаранција
сиромашнијих
оптужених, члан 6. новог
Законика
о
кривичном
поступку наводи да јавни
тужилац и полиција имају
обавезу
да
непристрасно
разјасне сумњу о кривичном
делу
за
које
спроводе
службене радње и да са
једнаком пажњом испитују
чињенице
које
терете
окривљеног и чињенице које
му иду у корист. Радна верзија
Закона о изменама и допунама
Законика
о
кривичном
поступку предвиђа брисање
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члана 301. Законика који би
могао бити тумачен у светлу
давања предности оптуженим
лицима бољег имовинског
стања у прикупљању доказа и
материјала у корист одбране.
Закон о изменама и допунама
Законика
о
кривичном
поступку планиран је да уђе у
скупштинску процедуру у
првом кварталу (март 2013.
године).
3.23.2. Политика борбе против корупције
Израдити Националну стратегију за
борбу против корупције 2012-2016 и
одговарајући Акциони план. (15, 69)

Влада
МПДУ

163.

164.

165.

Потребно је побољшати заштиту
узбуњивача. (16, 70)

Унапредити активности у вези са
извештајима Савета за борбу против
корупције о случајевима високе
корупције. (15, 70)

МПДУ

Влада у целини,
први
потпредседник
Владе задужен за
одбрану,
безбедност и борбу

Министарство
правде
и
државне управе образовало је
радну групу за израду нове
Националне стартегије за
борбу против корупције, као и
одговарајућег акционог плана.
Планирано је да Национална
стратегија и Акциони план
буду усвојени у првом
кварталу (март 2013. године).
Закон о заштити узбуњивача
ући
ће
у
скупштинску
процедуру у другом кварталу
2013.
Борба против корупције и
организованог криминала
један је од кључних
предуслова за даљи напредак
РС у процесу европских
интеграција и насатвиће се са

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата
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Надлежност
против корупције и
криминала и
министар одбране,

Тела која су одговорна за примену
закона треба да буду проактивнија и
да развијају свој капацитет за вођење
финансијске истраге. (70)

166.

МУП

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

активним односом свих
надлежних државних органа
на овом плану.
У уквиру CAR пројекта који
финансира Европска унија а
спроводи
Савет
Европе,
Јединица
за
финансијске
истраге је у 2012. години
добила софтвер и хардвер за
интерно умрежавање као и
екстерно
повезивање
са
државним институцијама и
органима
које
имају
електронске базе релевантне
за
финансијске
истраге.
Полицијски службеници ЈФИ
су у јуну 2012. године
обучени за рад на поменутом
софтверу,
хардвер
је
испоручен у октобру 2012.
године.
Пуна
примена
софтвера и хардвера се
очекује у провом кварталу
2013. године а повезивање са
другим државним органима и
институцијама током 2013.
године.
Унапређени
технички
капацитети
Јединице
за
финансијске истраге у МУП
РС.
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3.23.3. Основна права (препоруке у вези основних права су дате ради прегледности у делу Политички критеријуми)
Заштита података о личности
МПДУ
Мера за реализацију је АП за испуњавање препорука из
Неке одредбе Закона о заштити
Годишњег
извештаја
Европске
усвајање законског текста.
података о личности нису у
Рок за наведену активност је комисије за 2010. годину ради убрзања
потпуности у складу са стандардима
167.
до краја трећег квартала (крај стицања статуса кандидата
ЕУ. (71)
агуста 2013. године).
Усвојити Акциони план за
МПДУ
Мера за реализацију је
Стратегију за заштиту података о
усвајање Закључка Владе о
личности. (71)
усвајању Акционог плана за
спровођење Стратегије за
168.
заштиту података о личности.
Рок за наведену активност је
до краја другог квартала
2013. године.
МФП- Сваке године предлог
Комисија за
АП за испуњавање препорука из
Канцеларији Повереника за
стамбена питања и финансијског плана
Годишњег извештаја Европске
информације од јавног значаја и
Повереника без измена буде
расподелу
заштиту података о личности још
комисије за 2010. годину ради
службених зграда укључен у Закон о буџету
увек недостају потребна средства.
убрзања стицања статуса кандидата
Републике Србије за одређену
и пословних
(71)
просторија, МФП, годину.
Влада у целини.
Комисија за стамбена питања
и расподелу службених зграда
и пословних просторија је на
седници одржаној 29. марта
169.
2010. године распоредила
Поверенику за информације
од јавног значаја, у циљу
обезбеђења простора
неопходног за рад, део
пословног простора у згради у
улици Светозара Марковића
бр. 42 у Београду, који чини
пет канцеларија и три
помоћне просторије у
приземљу и пословне
просторије на првом спрату

Редни број
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објекта као и део пословног
простора на четвртом спрату
пословне зграде у Београду,
улица Делиградска бр. 16, а
који чини 14 канцеларија
површине 267,7м2 и сала за
састанке у приземљу објекта.
Такође, Комисија је на
седници одржаној 27. априла
2010. године, Поверенику за
информације од јавног значаја
и заштиту података о
личности, заједно са
Заштитником грађана и
Правосудном академијом,
распоредила на коришћењеа
објекат у Београду у улици
Карађорђева бр. 48, у циљу
обезбеђења простора
неопходног за рад ових
органа.

3.24. Правда, слобода и безбедност
Појачати напоре у решавању
проблема неоснованих захтева за
азил поднетих од стране држављана
Србије. (72)

170.

МУП, МСП,
МПДУ, Комисија
за праћење
безвизног режима,
Влада у целини

Комисија
за
праћење
безвизног режима/ МУП
1. Појачати контролу путника
на изласку из земље у складу
са
Уредбом
о
ближем
уређивању начина вршења
полицијских
овлашћења
полицијских
службеника
граничне
полиције
и
дужностима лица која прелазе
државну границу,
2. Појачати информативну
кампању
путем
медија,
округлих столова, радионица
и трибина

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата
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3. Интезивирати билатералну
сарадњу
са
полицијским
официрима за везу,
4. Узети активно учешће у
понуђеним
Frontex-овим
активностима,
5.
Појачати
билатералне
контакте и сарадњу са
земљама у којима је број
тражиоца азила из наше земље
у порасту.
МПДУ образовало је радну
групу за измену и допуну
Кривичног законика. У оквиру
ових
измена
и
допуна
Кривичног законика биће
предвиђено посебно кривично
дело
«омогућавање
злоупотребе
остваривања
права азила у страној држави»
којим се за починиоце овог
кривичног дела предвиђа
казна затвора у распону од три
месеца до осам година (у
зависности
од
тежине
кривичног дела). Усвајање
овог законика предвиђено је
за први квартал (март 2013.
године).
ће
континуирано
МСП
информисати
наша
дипломатско-конзуларна
представништва о учињеном у
погледу решавања проблема
неоснованих захтева за азил
наших држављана, посебно у
оним земљама у којима је тај
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број у порасту. Такође, преко
наше дипломатско-конзуларне
мреже бићемо константно у
контакту са представницима
држава које су највише
погођене захтевима «лажних»
азиланата,
а
у
циљу
заједничког
решавања
проблема.
(МУП
има
надлежност у спровођењу
конкретних мера.)
Миграције и азил
Додатно побољшати координацију
између тела одговорних за
спровођење Стратегија за управљање
миграцијама и издвојити довољна
финансијска средства. (73)

171.

КИРС, МУП,
Влада у целини

КИРС
- Донети подзаконска акта за
спровођење
Закона
о
управљању
миграцијама
РОК: трећи квартал 2013.
- Почети са применом
и
наставити
развијање
система за мониторинг и
евалуацију
релевантних
стратегија
РОК: први квартал 2013
- ојачати
капацитете
Техничке радне групе за
израду
миграционог
профила додавањем нових
задатака
РОК: други квартал
МУП
У току реализација пројекта,
одобреног за финансирање из
ЕУ
претприступних
структурних фондова који је у
вези са Стратегијом за
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Капацитети и ресурси за интеграцију
повратника у оквиру процеса
реадмисије веома ограничени. (73)

МУП, КИРС,
Влада у целини

Захтеве за азил и даље привремено
обрађује Јединица граничне полиције
за азил, пошто Канцеларија за азил,
која је предвиђена да делује као
првостепено тело, још није званично
основана. (73)
Критеријуми за проверу сигурних
земаља порекла и списак сигурних
трећих земаља још нису у
потпуности усаглашени са правним
тековинама ЕУ. (73)
У току је изградња новог прихватног
центра, али су потребни и додатни
прихватни објекти за лица која траже
азил. (73)

МУП

172.

173.

174.

175.

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

управљање миграцијама.
Рок: крај 2013.
КИРС
- припремити
програме
реинтеграције повратника
по основу споразума о
реадмисији
на
основу
података добијених кроз
истраживања спроведена у
току 2012. године и
предложити их Сектору за
планирање, програмирање,
праћење и извештавање о
средствима ЕУ и развојној
помоћи за финансирање из
развојне помоћи
РОК: други квартал 2013
Нови
правилник
о
систематизацији радних места
МУП предвиђа формирање
Канцеларије за азил до краја
трећег квартала 2013. год.

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата

МУП

МУП, КИРС,
Влада у целини

КИРС
- обезбедити
потребну
техничку документацију за
адаптацију
објекта
додељеног Комесаријату за
избеглице у нови центар за
смештај тражилаца азила и
средства у буџету за
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почетак радова
РОК: трећи квартал 2013.
МУП
Успостављена
основна
техничка инфраструктура са
аспекта
надлежности
стручних
служби
за
обезбеђење комуникационих
и
информационих
технологија, као техничка
основа
за
евидентирање
личних
и
биометријских
података лица која траже азил.
Потребно је побољшати капацитете и
праксе, укључујући и обуку особља.
(73)

МУП, КИРС,
Влада у целини

Још увек не постоји национална база
података за проверу личних података
и отисака прстију лица која траже
азил. (73)

МУП

176.

177.

КИРС
- КИРС
ће
наставити
сарадњу са ЕPRA (European
Platform
of
Reception
Agencies),
ЕNARO
(European
Network
of
Asylum
Reception
Organisation) и другим
агенцијама за прихват
ради размене искустава и
примене добре праксе и
европских стандарда у овој
области
РОК:
континуирано
База ће бити формирана до
краја трећег квартала 2013.
год.
Пројекат из фондова ИПА
2010 чија је реализација у
току обезбедиће неопходне
техничке предуслове
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Успостављање
националне
базе личних података и
отисака прстију лица која
траже азил
Реализацијом
пројекта
Унапређење
система
за
супротстављање
илегалним
миграцијама,
који
је
финансиран
средствима
европских
структурних
фондова, програм ИПА2010,
остварена
је
техничко
технолошка
основа
за
успостављање
националне
базе за проверу личних
података и отисака прстију
лица која траже азил.
Рок: 3. квартал 2013. године
Спољне границе и Шенген
Ревидирана Стратегија и Акциони
план за интегрисано управљање
границом, Протокол о размени
информација између служби,
концепт за заједничку обуку служби
и Смернице за анализу ризика
178.
полицијског рада још увек нису
усвојени. (74)

179.

Побољшати капацитете граничне
полиције за анализу ризика. (74)

МУП

МУП

Стратегија ИУГ у Р Србији
усвојена
08.11.2012.,
објављена
у
Службеном
гласнику 111/2012
Акциони план за спровођење
Стратегије ИУГ у Р Србији –
трећи квартал 2013. године;
Протокол
о
размени
информација – први квартал
2013. године и Смернице за
анализу ризика – трећи
квартал 2013. године.
Нови
правилник
о
систематизацији радних места
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МУП предвиђа формирање
Јединице за анализу ризика у
седишту Управе граничне
полиције
Трећи квартал 2013. године
Унаређење
информационих
система за евидентирање
прелазака државне границе М
МУП РС је уз помоћ
средстава из ЕУ структурних
фондова за опремање и
унапређење
капацитета
граничне полиције развио
информациони систем за
контролу преласка лица и
возила
на
граничним
прелазима, чиме је створена
могућност за унапређење
капацитета граничне полиције
за анализу ризика.
Правосудна сарадња у грађанским и кривичним стварима
Предузети мере за обезбеђивање
МПДУ
делотворне сарадње са Евроџастом.
(74)

180.

Успостављање пуне сарадње
са Евроџастом планирано је
покретањем
поступка
за
закључење
Споразума
о
сарадњи. Рок за наведену
активност је први квартал
(јануар 2013. године). Мера за
реализацију је потписивање
наведеног
споразума.
Напомињемо да је потребно
усвојити и Закон о изменама и
допунама Закона о заштити
података о личности. Рок за
усвајање закона је до краја
трећег квартала (крај августа
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2013. године).
Полицијска сарадња и борба против организованог криминала
МУП
Потребни су додатни напори на
181.
повећању капацитета за обављање
сложених истрага. (75)
Специјализоване службе, а нарочито
МУП, Влада у
Јединица за заштиту сведока, и даље
целини
имају недовољан број запослених,
недостају им и ресурси и
одговарајуће просторије. (75)

182.

Побољшати сарадњу и проток
информација између служби за
спровођење закона. (75)

МУП

Ускладити статистичке податке, још
увек није успостављен

МУП

183.

184.

Јединица за
заштиту не
располаже
одговарајућем
техничко
-информатичком
опремом нити одговарајућим
канцеларијским инвентаром.
Сходно Закону о Прогаму
заштите
учесника
у
кривичном
поступку,
потребно
је
извршити
орагнизациону самосталност
као основну за успешно
спровођење прогама заштите,
односно морала би да буде у
својеврсној
оперативној
„излоцацији“. На тај начин би
у највећој могућој мери,
собзиром на специфичну
методологију рада Јединице
била отклоњена опасност од
откривајна података у вези са
програмом заштите сведока,
као
и
могућност
компромитовања припадника
Јединице за заштиту.
Успостављени
основни
технички
предуслови
за
повезивање и остваривање
електронске размене података
са другим службама за
спровођење закона, од стране
МУП РС.
У оквиру ''Програма развоја
МУП-а'' спроводи се пројекат
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''Развој
капацитета
полицијског рада вођеног
обавештајним
радом
(Intelligence Led PolicingИЛП) у циљу успостављања
криминалистичко
обавештајног система у МУПу (КОС)''. Трајање пројекта је
2012.
–
2014.
година.
Пројектом су обухваћене
активности
у
циљу
прилагођавања
законског
оквира
и
организационе
структуре, развоја људских
ресурса и идентификације
техничких капацитета (базе
података)
потребних
за
успостављање
КОС-а,
у
складу
са
европским
стандардима.
Ово
је
дугорочан процес и систем се
не може потпуно успоставити
до краја 2014. до када је
предвиђено трајање пројекта.
У
оквиру
јединственог
информационог система МУП
РС води се централизована
евиденција
о
поднетим
кривичним пријавама
и
пријављеним
кривичним
на
делима и лицима
територији Републике Србије.
У
оквиру
јединственог
информационог система МУП
РС води се централизована
евиденција
о
поднетим
кривичним пријавама
и
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пријављеним
кривичним
делима и лицима
на
територији Републике Србије.
– као значајно сегмента
будућег КОС-а
Шире користити процене ризика и
„мапирање“ криминала, и развити
политику засновану на обавештајним
подацима. (75)

МУП

Успоставити надлежност полиције за
спровођење одређених посебних
истражних мера независно од
безбедносно-обавештајних служби у
складу са стандардима ЕУ. (75)

МПДУ, МУП,
БИА, ВБА

185.

186.

Ради се на унапређењу
капацитета
и
техничко
технолошких решења која
могу допринети унапређењу
процене
ризика
и
представљају предуслов за
"мапирање" криминала.
Рок: крај 2013. године
МПДУ, УКП (Дирекција
полиције МУП), БИА, ВБА
(1) Формирање међуресорске
радне групе - Рок: Први
квартал 2013. године;
(2) Установити минимум
прихватљивих решења у овој
области од стране ЕУ, с
обзиром да да такви
стандарди, у формалноправном смислу, не постоје Рок: Други квартал 2013.
године;
(3) Конципирати нови систем
у погледу начина спровођења
ових посебних мера,
уважавајући специфичности
Републике Србије, а посебно
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идентификоване претње
безбедности и њене
безбедносне потребе, као и
расположиве кадровске и
метеријалне ресурсе Рок:
Други квартал 2013. године;
(4) Испланирати јасно
дефинисане мере и
активности за успоставаљање
таквог (новог) система са
раком реализације Рок: Трећи
квартал 2013. године.
Закоником о кривичном
поступку, у коме су
кодификована правила
поступка у кривичним
стварима, од његовог
доношења 2001. године,
успостављене су надлежности
полиције за спровођење
одређених посебних
истражних мера независно од
безбедносно-обавештајних
служби

187.

Одузимање имовине
Координацију између тужилаца и
институција укључених у повраћај
имовине треба даље унапређивати.
(75)

МПДУ
(Дирекција за
управљање
одузетом
имовином)

Израдом Нацрта закона о
одузимању
имовине
проистекле из кривичног дела,
који је радна група предала
министру правде и државне
управе 01.11.2012. године,
предвиђено је јачање сарадње
органа и установа које
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имовином нема довољна средства и
техничку стручност. (75)

Надлежност

МПДУ
(Дирекција за
управљање
одузетом
имовином)

188.

189.

Борба против прања новца
Број идентификованих сумњивих
трансакција и даље је мали, а треба
развити и извештавање, нарочито
оно које потиче изван банкарског
сектора. (75)

МФП

Планиране мере и рокови
примењују овај закон са
Дирекцијом.
Доношење
Законa о изменама и допунама
Закона о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела,
планирано је за други квартал
2013. године.
У сарадњи са CAR Пројектом,
који финансира Европска
унија, а спроводи Савет
Европе, Дирекција је у
септембру
2012.
године
добила софтвер и хардвер за
вођење предмета и обраду
података,
у
склопу
имплементације Уговора број
2012/283-590. Планирано је да
база података са свим унетим
предметима од оснивања
Дирекције буде комплетирана
у другом кварталу 2013.
године.
Сви запослени у Дирекцији
током септембра 2012. године
обучени су за коришћење
софтвера и потпуно су
технички опремљени.
МФП1. Обезбедити Управи за
спречавање прања новца веће
просторије за рад да би се
могао ангажовати кадар у
складу са Правилником о
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места
и које ће бити примерене
потребном степену

Реализација/коментар

АП за испуњавање препорука из
Годишњег извештаја Европске
комисије за 2010. годину ради

убрзања стицања статуса кандидата

АП за испуњавање препорука из
Годишњег
извештаја
Европске
комисије за 2010. годину ради убрзања
стицања статуса кандидата
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безбедности и сигурности
опреме и података које у свом
раду Управа прикупља,
обрађује и чува.
Рок: крај децембра 2012.
Видети коментар и план под
редним бројем 79.
2. Основати Центар за обуку и
систематизовати одговарајућа
радна места за рад Центра.
Рок: Крај првог квартала
(април 2013).
Видети коментар и план под
редним бројем 79.
3. Ојачати капацитет
Одељења за надзор у Управи.
Видети коментар и план под
редним бројем 79.
Активности планиране у
оквиру пројекта МОЛИСрбија за борбу против прања
новца и финансирања
тероризма:
4. Обука о форензичком
рачуноводству, приступу
заснованом на ризику,
прикупљању доказа и
прекограничној сарадњи,
новембар – децембар 2012
5. Израда анализе чији је циљ
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преглед, процена и
обједињавање свих постојећих
националних стандарда
којима се служе надзорни
органи и регулатори у Србији
са акцентом на приступ
заснован на ризику у надзору,
а у циљу усаглашавања са
релевантним међународним
стандардима и препорука
комитета MoneyVal.
новембар 2012-јануар 2013.
6. На основу студије из
претходне тачке припремити
збирку смерница за примену
постојећих
националних
стандарда за надзорне и
регулаторне
органе
са
акцентом на приступ заснован
на ризику у надзору. Рок:
јануар-фебруар 2013.
Полицијским и правосудним
органима и даље недостаје стручност
за рад на предметима прања новца.
(75)

190.

МФП, МУП

МУП- спроводити обуке за
полицијске органе
МФП1. По оснивању Центра за
обуку и утврђивања програма
обуке за државне органе,
Центар за обуку би
организовао семинаре и
полицијске службенике и
тужиоце.
Рок. 1. септембар 2013.
Активности планиране у
оквиру пројекта МОЛИ-
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Србија за борбу против прања
новца и финансирања
тероризма:
2. Усклађивање и
објављивање 2 програма
обуке о прању новца за
тужиоце и полицијске
службенике и достављање
Правосудној и Полицијској
академији; рок јануар-фебруар
2013
4. Организација 2 семинара о
привредном и финансијском
криминалу, ПН и другим
питањима за тужиоце, судије,
полицију; фебруар 2013.
Борба против трговине људима
Усвојити ажурирану Стратегију за
борбу против трговине људима и
пратећи акциони план. (75)

МУП

191.

192.

Јединствена база података за
кривичне пријаве и поступке као и
посебан механизам контроле у овој
области још нису успостављени. (75)

Усвајање
Националне
стратегије
превенције
и
сузбијање трговине људима и
заштите жртава у Републици
Србији и пратећег акционог
плана у првом кварталу 2013.
године У току је јавна
расправа о Нацрту националне
стратегије
превенције
и
сузбијање трговине људима и
заштите жртава у Републици
Србији и пратећег акционог
плана

МПДУ, МУП
МУП- Акционим планом
Националне
стратегије
превенције
и
сузбијања
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трговине људима и заштите
жртава у Републици Србији
предвиђено је успостављање
мултисекторског
система
прикупљања
и
анализе
података у области трговине
људима
У
оквиру
јединственог
информационог система МУП
РС води се централизована
евиденција
о
кривичним
делима
у
склопу
информационе
инфраструктуре на територији
Републике Србије у складу са
законском регулативом и
надлежноатима које из ње
произилазе. МУП је развио
техничке
предуслове
за
остваривање
електронске
размене података са другим
надлежним
субјектима
у
ланцу откривања и гоњења
учинилаца кривичних дела
МПДУ - У оквиру ИПА 2008
пројекта Делегације Европске
уније уводе се нови пословни
софтвери
за
управљање
садржајима/предметима
у
пилот јавним тужилаштвима
(укупно 13) и установама
Управе за изршење кривичних
санкција
(укупно
13).
Преговара се са Делегацијом
Европске уније о увођењу o
увођењу САПО софтвера у
сва јавна тужилаштва до краја
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2015. године (континуирана
активност) и САПА софтвера
у све установе Управе за
извршење кривичних санкција
до
краја
2015.
године
(континуирана
активност).
Њиховим повезивањем путем
заједничког
интерфејса,
створиће
се
услови
за
електронску размену података
из кривичних пријава и у
истражном поступку који ће
прећи у надлежност јавних
тужилаштава. У току је
пројекат
који
финансира
амбасада
Холандије
«Статистика криминала –
Дефинисање базе података о
криминалу»
где
је
најзначајнији
проблем
идентификован
у вези са
начином праћења криминала у
Србији. Чињеница је да нису
повезане базе података у
оквиру
Министарства
унутрашњих послова и органа
које прати Министарство
правде и државне управе,
односно да се две базе
података не воде на исти
начин,
што
онемогућава
праћење
појединачног
кривичног
дела,
односно
његовог учиниоца/учинилаца.
У том смислу је у оквиру
пројекта ИПА 2013 планирано
да се у оквиру Framework
contract Anticorruption IPA
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2013 овај проблем прецизно
идентификује и извештаји
сачине до краја 2013. године
(континуирана активност).
Борба против тероризма
Успоставити националну базу
података и ефикасније поступке
размене информација те побољшати
сарадњу између служби. (76)
193.

Сарадња на пољу борбе против дрога
Уништавање заплењених дрога још
увек треба обезбедити. (76)
194.

Царинска сарадња
Ускладити правни оквир са
законодавством ЕУ о примени
технологије у царинске сврхе и
ратификовати, а потом и применити
Конвенцију о узајамној помоћи и
сарадњи између царинских управа
(Конвенција Напуљ II). (76)
195.

МУП

Успостављени
основни
технички
предуслови
за
повезивање и остваривање
електронске размене података
са другим службама за
спровођење закона, од стране
МУП РС.

Комисија за
контролу поступка
уништавања
психоактивних
контролисаних
супстанци, МЗ

Измене и допуне уредбе о
начину
и
поступку
уништавања психоактивних
контролисаних супстанци

МФП

Наведеним конвенцијама је
могуће приступити тек по
приступању Европској унији.
Управа царина РС има
закључене билатералне
споразуме о царинској
сарадњи са 12 земаља чланица
ЕУ.
Управа царина РС користи и
унапређује ИТ систем.
УЦ ће превести Конвенцију о
употреби
технологије
у
царинске сврхе и извршити
стручну редактуру преведене
Напуљ II конвенције.
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Рок: 1. април 2013. године
(почетак другог квартала
2013.)

3.25. Наука и истраживање
Улагања у ову област (и државна и
приватна) су и даље мала.

МПН

И даље недостаје Мапа пута за
истраживачке инфраструктуре
(Research Infrastructure Roadmap)
која је у складу са Европским стратешким форумом за истраживачку
инфра-структуру. (77)
Спровођење и праћење акционих
планова и националних циљева,
посебно по питању улагања и
мобилности истраживача је
генерално и даље слабо и треба да се
унапреди.

МПН

196.

197.

Поред буџетских издвајања
која су у 2011. години порасла
за 22%, а у циљу повећања
улагања у науку и
истраживање потписани су
финансијски споразуми са
Европском инвестиционом
банком и Банком за развој
Савета Европе у укупној
вредности од 305 милиона
евра. Уз ИПА средства од 24
милиона евра, РС се обавезала
да ће обезбедити још 70
милиона евра за ову намену.
По Предлогу закона о буџету
РС за 2013. годину издвајања
за науку у пројектованом БДП
за 2013. процентуално ће
износити 0,34%, односно
укупно 0,46% (узимајући у
обзир и кредите).
У оквиру предлога РС за
финансирање пројеката у
оквиру ИПА2013, предложен
је пројекат израде националне
Стратегије науке,
истраживањa и иновације РС
за период 2015. до 2020.
године који укључује и израду
Мапе пута истраживачке
инфраструктуре.
Урађен Sector Fische и
прослеђен преко Канцеларије
за Европске интеграције
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Европској
Комисији/Делегацији Европке
Комисије у Београду на
коментар

3.26. Образовање и култура
Реформа у области образовања је
спора, кадровски и финансијски
ресурси надлежног министарства су
слаби. Потребно убрзати реформу
високог образвања. (78)

198.

МПН

Из средстава ИПА 2011
(Support human capital
development and research –
general education and human
capital development)), у складу
са Стратегијом развоја
образовања почиње реформа
предуниверзитетског
образовања која се скључиво
односи на опште образовање
(основна школа, гимназија и
општеобразовни програми у
стручним школама)
Први нацрт ће бити готов до
краја јуна 2013.
Имплементација и
пилотирање Националног
оквира за курикулум биће
реализована у школској
2013/2014.

У току је процедура прикупљања
мишљења на нацрте закона:
Закон о основном васпитању и
образовању
Закон о средњем образовању и
васпитању
Закон о образовању одраслих

Уз подршку пројекта ИПА
2011 (Support human capital
development and research –
general educationand human
capital development) би биле
спроведене дате мере.
Целокупно високо образовање
реформисано је у складу са
Болоњским процесом,
успостављен је јединствен
систем контроле квалитета, а
у току је израда оквира
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199.

Препорука, односно уочени
недостатак

Потребно убрзати реформу стручног
образовања и система обуке (‘VET”).
(78)

Надлежност

МПН

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

квалификација и усклађивање
са европским оквиром.
У Сектору за високо
образовање предвиђа се ново
радно место за регистар
података од значаја за развој
система високог образовања и
укључивања у Европски
простор високог образовања и
информатичке послове.
Задаци ће бити пројектовање
и развој регистра
високошколских установа,
студијских програма,
наставника, сарадника и
осталих запослених
предвиђеног Законом о
високом образовању;
повезивање регистра са
информационим системима и
базама података других
органа државне управе,
Народне скупштине и другим
телима од националног
интереса; прикупљање,
обрада, ажурирање података и
извештавање везано за
примену Болоњског процеса у
Републици Србији; и по
потреби послови везани за
акредитацију и почетну
акредитацију високошколских
установа и студијских
програма
- Први квартал 2013. године –
успостављен Национални
оквир квалификација
Наставни планови и програми
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

доносе се на основу
стандарда- 2014.
Увођење мајсторског
образовања –2014.
Усвајањем Закона о средњем
образовању и васпитању,
Закона о образовању одраслих
и
успостављањем
Националног
оквира
квалификација ( у I и II
кварталу
2013)
би
се
омогућило
успостављање
секторских
већа по свим
областима рада (III квартал
2013)
Усвајањем Закона о средњем
образовању и васпитању,
Закона о образовању одраслих
и
успостављањем
Националног
оквира
квалификација ( у I и II
кварталу
2013)
би
се
омогућило
прецизније
утвђивање
улоге
и
одговорности
носилаца
система управљања у средњем
стручном образовању (III
квартал 2013)

200.

Потребно је ојачати финансијско
управљање и контролу у погледу
будућег учешће у ЕУ програмима.
(78)

МПН

У Предлогу закона о буџету
РС за 2013. годину
пројектована су средства за
учешће у програмима научне
и просветне сарадње и
суфинансирање пројеката.

3.27. Животна средина
201.

Побољшати спровођење Директиве о
утицају на животну средину, посебно

МЕРЗ, КСЦД

Усвојен предлог пројекта за
јачање
административних
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Препорука, односно уочени
недостатак
процес консултација јавности и
квалитет дијалога са НВО. (79)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

капацитета за приступање ЕУ
у области животне средине (у
сарадњи
са
Шведском
агенцијом за заштиту животне
средине), са укључивањем
пројектне активности која се
односи
на
унапређење
постојећих механизама за
учешће
јавности
и
организација
цивилног
друштва
у
складу
са
Директивом
о
процени
утицаја на животну средину
Рок: 3. квартал 2013.

Побољшати капацитет и буџет
Агенције за заштиту животне
средине и учврстити њене
надлежности. (79)

202.

МЕРЗ

1.Одобравање
додатних
средстава, према предлогу
буџета
Агенције
који
произилази
из
законских
обавеза
(раздео
Додатна
средства)
намењених
оперативном
мониторингу
чинилаца
стања
животне
средине као и оперативним
пословима
Националне
лабораторије.
Рок: Септембар 2013
2. Усвојена систематизација
радних места у складу са
надлежностима и пословима
дефинисаним законским и
подзаконским
актима
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недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

усвојеним у периоду 20082012.
Рок: 3. квартал 2013.
203.
204.

Побољшати капацитет Дирекције за
воде. (80)
Унети тарифе које покривају
трошкове за воду у Закон о водама.
(80)
Побољшати развој мреже за надзор
подземних вода. (80)

МПШВ
МПШВ
МПШВ

Усвојен
предлог
измене
Закона о водама, трећи
квартал 2013.
-

Израђен свеобухватан
преглед осматрања
подземних вода у РС

Рок: трећи кватрал 2013.
205.
-

Ускладити се са Оквирном
директивом о отпаду и побољшати
учешће генератора отпада у
достављању релевантних података.
(80)

206.

МЕРЗ

Усвојена уредба којом
се успоставља
процедура за надзор

Рок: трећи квартал 2013.
- Усвојен предлог Закона
о изменама и допунама
Закона о управљању
отпадом
Рок: 3. квартал 2013.
- Успостављен Центар за
управљање животном
средином у Србији
(ЕМЦ)
Рок: 3. квартал 2013. године
2. Унапређење капацитета за
надзор
у
инспекцијски
области
извештавања
о
генерисању отпада.
Рок: Континуирано
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Препорука, односно уочени
недостатак
Ојачати административни капацитет
у вези са заштићеним подручјима и
учешће НВО сектора у заштити
природе. (80)

Надлежност
МЕРЗ, МПРРПП,
КСЦД

207.

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

Обука
представника
заштићених подручја у GEFUNDP пројекат „Ensuring
financial
sustainability
for
protected areas“, у циљу јачања
капацитета
управљача
за
аплицирање за средства из
различитих донација
Рок: континуирано
Укључити НВО сектор у рад
радне групе за успостављање
мреже НАТУРА 2000.
Рок:3. квартал 2013.

208.

У вези са индустријским загађењем
и управљањем ризиком, интегрисани
приступ издавања дозвола мора да
буде институционализован и
административни капацитет у овој
области треба ојачати. (80)

МЕРЗ

Реализација
планираних
активности у оквиру Пројекта
IPA 2011 „Примена закона у
области
контроле
индустријског
загађења,
спречавања хемијских удеса и
успостављања EMAS система
у Републици Србији“.
Рок: континуирано

209.

Неопходно је осигурати да се
сачувају пренесене надлежности и
административни капацитети
Агенције за хемикалије. (81)

МЕРЗ

-

Усвојене измене Закона
о биоцидним
производима која
обезбеђује пренос
надлежности са
Агенције за хемикалије
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

на МЕРЗ
Рок: 1. квартал 2013.
- Усвојена
систематизација радних
места
МЕРЗ
која
обезбеђује
вршење
пренетих надлежности
и очување капацитета и
кадрова преузетих из
Агенције за хемикалије.
Рок: 3. квартал 2013.
Направити свеобухватну
међусекторску стратегију и акциони
план у области климатских промена.
(81)

МЕРЗ

Обављање консултација са
Делегацијом ЕУ у погледу
финансирања
реализације
пројекта који би требало да
обезбеди израду Стратегије.
Очекује се започињање израде
Стратегије у 2013.г, али мера
неће бити реализована до
септембра 2013.г.

Ојачати административне капацитете
у сектору заштите животне средине.
(81)

МЕРЗ, Влада у
целини

Наставити активности које су
реализоване кроз пројекат
ENVAP
ради
јачања
административних капацитета
за планирање транспозиције и
имплементације
законодавства
у
области
животне средине.

210.

211.

Рок: континуирано

212.

Осигурати сарадњу са ЕУ
Механизмом цивилне заштите и
развити регионални приступ са
јаком ЕУ димензијом у погледу
спречавања, припреме и брзог

МУП

Спровођење и унапређење
континуалне сарадње, у циљу
унапређивања
система
правовременог реаговања у
ванредним ситуацијама како
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Препорука, односно уочени
недостатак
реаговања на непогоде. (81)

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

на националном тако и на
међународном плану.
Рок: Сталан задатак

3.28 Заштита потрошача и здравља
Заштита потрошача:
Повећати
административни
капацитет Одељења за заштиту
потрошача у оквиру Министарства
спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација и побољшати
сарадњу
са
одговарајућим
министарствима са и регулаторним
телима. (83)

213.

МТТ, Влада у
целини

1. Број запослених повећан је
у последње две године, али
имајући у виду обим
активности Одељења за
заштиту потрошача на
унапређењу система заштите
потрошача, неопходно је
обезбедити континуитет
јачања капацитета Одељења
(административних и
техничких).
Организоване бројне обуке
кроз пројекат CARDS 2006 и
IPА 2009.
Мера: Семинари, радионице и
студијска путовања за
запослене у Одељењу до краја
2013. годинe кроз пројекат
IPА 2009.
2.Oнован Национални савет за
заштиту потрошача
Мера: Кроз рад Националног
савета за заштиту потрошача
биће побољшана
координација ресорних
министарстава и регулаторних
тела која се баве заштитом
потрошача.
Савет ће бити проширен за 3
члана најкасније до краја
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

првог квартала 2013. године
(укључивањем представника
Министарства здравља, Мин
енергетике и Центра за
медијацију)

Инструменте и процедуре у процесу
медијације треба побољшати у циљу
правилне примене права потрошача
и тржишног надзора. (83)

214.

МТТ, Влада у
целини

3. Стратегија за заштиту
потрошача је у изради,
планирано усвајање у другом
кварталу 2013. године, даће
смернице
за
унапређење
координације свих носилаца у
систему заштиту потрошача.
Одељење за заштиту
потрошача ће интензивно
радити на промовисању
медијације као механизма
вансудског решавања
потрошачких спорова, a у
сарадњи са Тимом пројекта
ИПА2009 Јачање заштите
потрошача у Србији,
предвиђено је организовање
семинара и обука у току 2013.
године на следеће теме:
Вансудско решавање
потрошачких спорова;
Правила у потрошачким
уговорима;
Колективна накнада штете;
Тржишни надзор;
Тренинг тренера – медијација;
Решавање проблема
потрошача;
Медијација и преговарање; и
Вештине у решавању
потрошачких проблема.

Семинари су намењени
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

бројним учесницима у
систему заштите потрошача
(министарства, невладина
удружења, медијатори и др) и
допринеће афирмисању
медијације као механизма
решавања потрошачких
спорова.

215.

216.

Јавно здравље:
Треба
успоставити
кључне
дефиниције за извештавање о
заразним болестима, укључујући
клиничке,
лабораторијске
и
епидемиолошке
критеријуме
у
складу са ЕУ дефиницијама. (83)

МЗ

Треба уложити даље напоре
имплементацију
Закона
трансплантацији органа. (83)

МЗ

за
о

Усклађивање и доношење
нових законских и
подзаконских аката у области
заразних болести: Закон о
заштити становништва од
заразних болести, Правилник
о пријављивању заразних
болести, Правилник о
епидемиолошком надзору,
Правилник о лабораторијском
испитивању
Трећи квартал 2013. године
Кроз „Програмску активност
социјалне мобилизација у
оквиру календара јавног
здравља и развијања
мотивиснсти за донаторство“
До септембра 2013. године
планира се усвајање више
подзаконских аката:
1.Правилник о стандардима за
акредитацију
здравствених
установа
које
обављају
послове трансплантације
2.Правилник
о
ближим
условима у погледу опреме,
простора, кадра и тимова за
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Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

трансплантацију
у
здравственим установама које
обављају
послове
трансплантације
3. Правилник о врсти и
висини нужних трошкова као
и начин и поступак надокнаде
нужних трошкова у поступку
донирања органа
4. Правилник о подацима о
даваоцу и примаоцу органа,
медицнској документцији која
се
води
у
поступку
трансплантације, као и начин
и поступак обрадем вођења,
чувања, коришћења и размене
података између овлашћених
здравствених
установа
и
Управе за биомедицину одн.
филијале
обавезног
здравственог осигурања
5. Правилник о начину и
поступку
обавештавања
између
овлашћене
здравствене
уставоне
и
Управе за биомедицину, као и
садржај
обрасца
о
обавештавању
у
коме
здравствена установа има
податке, извршеном узимању
и о пресађивању органа, као и
размени
органа
ради
пресађивања
6. Правилник о стандардним
оперативним процедурама и
водичима добре праксе у
поступку транспалнтације
7. Правилник о начину и
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Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

поступку узимања органа и
донирања од живог или
умрлог
лица,
припрема,
обрада, очување, карантин,
употреба, дистрибуција одн.
трансплантација
8. Правилник о обрасцу и
садржају
легитимације
инспектора
Управе
за
биомедицину
Људске
ресурсе
и
технички
капацитет Управе за биомедицину, у
оквиру Министарства здравља, треба
побољшати. (83)

МЗ

РОК: 3. квартал 2013. године
1. Увођење Јединственог
информационог система у
области биомедицине
2. Запошљавање нових
кадрова у Управи за
биомедицину
3. Едукација запослених у
Управи за биомедицину

217.

4. Едукација инспектора по
специфичном програму ради
успостављања система
контроле и надзора
5. Набавка возила за потребе
рада инспектора из области
биомедицине
6. Успостављање Национале
координације у алокацији
органа и 24 часовно
дежурство у Управи
7. Формирање Листе спољних
експерата за подршку и
стручна питања из делокруга
Управе за биомедицину
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8. Образовање Етичког одбора
за биомедицину – именовање
чланова
Треба предузети акције у циљу
промовисања инклузије људи са
нарушеним менталним здрављем
како би им се омогућило једнако
уживање основних људских права и
једнак
приступ
запошљавању,
образовању и социјалним услугама.
(84)

МЗ, СИПРУ

РОК: 3. квартал 2013. године
МЗ је укључено у Пројекат
„Унапређење положаја
штићеника установа социјалне
заштите који имају менталне
поремећаје и унапређење
услова њихове социјалне
инклузије у локалне заједнице
– ИПА пројекат“ чији је
носилац Министарство рада и
социјалне политике.
Предвиђени резултати
пројекта су:

218.

1. План трансформације за 13
социјалних
и
5
специјализованих
психијатријских установа као
и
План
развоја
међусекторских
социјалноздравствених
услуга у
локалној заједници.
2.
Спровођење
Плана
трансформације
и
Плана
развоја јачањем капацитета
на националном и локалном
нивоу
кроз
унапређење
распона
и
квалитета
међусекторских услуга за
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деинституционализацију
особа са менталним сметњама.
3. Подршка изради Шеме
донација за обезбеђивање
социјалних и здравствених
услуга у локалној заједници.
Рок: 3. квартал 2013.
СИПРУ: Тим за социјално
укључивање
и
смањење
сиромаштва у сарадњи са
стручним тимом правника у
области социјалне заштите и
породичног права, спроводи
анализу законодавног оквира
који
регулише
институт
одузимања
пословне
способности
и
његовог
утицаја
на
запошљавање
особа
са
инвалидитетом.
Анализа
има
за
циљ
унапређење
процеса
социјалног укључивања ове
осетљиве групе и њеног
приступа тржишту рада. –
други квартал 2013
Рад у пoсeбној рaдној групи
Министарства здравља зa
изрaду Нaциoнaлнoг aкциoнoг
плaнa зa спрoвoђeњe Eврoпскe
дeклaрaциje o здрaвљу дeцe и
млaдих сa интeлeктуaлним
инвaлидитeтимa и њихoвим
пoрoдицaмa,
a
чиja
je
Рeпубликa
Србиja
пoтписницa.- трећи квартал
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2013
Неопходни
даљи
напори
у
усклађивању области скрининга
канцера са европским смерницама.
(84)

МЗ

У припреми су Измене и
допуне номенклатуре услуга у
примарној
здравственој
заштити са предложеним
називом услуга за скрининг
три канцера, као и садржаји
услуга
уз
коришћење
клиничких путева
(Радна група МЗ;
рок децембар 2012.)
Уприпреми су и Измене и
допуне Закона о здравственој
заштити, којима се планира
формирање Канцеларије за
скрининг.
рок децембар 2012.

219.
:
- Планира се формирање
Канцеларије за скрининг рака
у Републици Србији која ће
спроводити
програмске
активности
у
области
скрининга рака дојке, дебелог
црева и грлића материце у
Србији.
Канцеларија
ће
учествовати у:
зajeдничкoг
 припрeми
прeдлoгa
измeнa
у
прoгрaмимa,
aкциoним
плaнoвимa и другим прaтeћим
aктимa и прoписимa из
oблaсти раног откривања
малигних тумора,
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 изрaди
плaнa
рaзвoja
људских и инфрaструктурних
кaпaцитeтa у скринингу рака ,
 изрaди прoтoкoлa, вoдичa,
упутстaвa,
стaндaрдa
и
нoрмaтивa
квaлитeтa
зa
кoнтрoлу
спрoвoђeњa
скрининга
рака
према
европским смерницама,
 оргaнизaциjи мoбилизaциje
становништва у скринингу,
 oргaнизaциjи, кooрдинaциjи,
мoнитoрингу и eвaлуaциjи
скрининга рака, и
 извештавању
oблaсти
скрининга мaлигних бoлeсти у
Србиjи.
Започињање скрининга у
регионима Републике Србије
у којима су испуњени услови
за њихово спровођење (пилот
скрининзи рака дојке, дебелог
црева и грлића материце).
РОК: 3. квартал 2013. године
Планиране активности:
 усвајање акционог плана за
активности
у
области
скрининга за локализацију
рака у Србији
 (први квартал 2013.),
 усвајање
стратешких
документа,
законских
и
подзаконских аката у овој
области
(први и други квартал 2013.),
 усвајање
интерних

160

Редни број

Препорука, односно уочени
недостатак

Надлежност

Планиране мере и рокови

Реализација/коментар

докумената за извештавање у
скринингу
(први и други квартал 2013.),
 усвајање
модела
организације протока података
и ИТ подршке у скринингу
(први и други квартал 2013.),
 усвајање
плaнa
рaзвoja
људских и инфрaструктурних
кaпaцитeтa у скринингу рака
(први и други квартал 2013.),
 успостављање система за
кooрдинaциjу, мoнитoринг и
eвaлуaциjи скрининга рака
(први и други квартал 2013.),
 усвајање
модела
за
извештавање о скринингу рака
у Србиjи.
(други и трећи квартал 2013.)

220.

Треба даље унапредити област
контроле дувана и конзумирања
алкохола. (84)

МЗ

Усвајање Акционог плана
2012-2015 за спровођење
Стратегије контроле дувана
2007-2015 до краја 2012.г

МФП

Нацрт Закона о царинској
служби је израђен.

3.29 Царинска политика
Потребно је израдити Закон о
царинским службама и наставити
усаглашавање
класификационе
праксе са европском правном
тековином. (84)
221.

Ради побољшања праксе
неопходно је да Управа
царина предузме мере за
закључење уговора са
Светском царинском
организацијом, којим се
регулише право објављивања
ХС Коментара.
Рок: 1. септембар 2013.
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године
Успостављање
одговарајућег
електронског
система
размене
података са свим носиоцима права
интелектуалне својине. (84)

МФП

Електронски систем размене
је УСПОСТАВЉЕНиспуњена обавеза.
На сајту Управе царина
Републике Србије, у делу
еIPR, објављена је
инструкција која објашњава
начин и услове електронске
размене. Октобра 2012. године
су потписана уговори са две
адвокатске канцеларије које
заступају већи број носилаца
права интелектуалне својине и
са којима је у пракси
имплементирана електронска
размена података.

222.

Мора се додатно побољшати сарадња
између Управе царина и
Министарства финансија и привреде.
(85)

МФП

Министар финансија и
привреде је донео
Инструкцију о унапређењу
сарадње и координације рада
између Министарства
финансија и привреде и
Управе царина, бр. 021-0200028/2012-17.

223.
У циљу имплементације
Инструкције у припреми су
заједнички пројекти МФП и
МФП-УЦ.
Обавеза је испуњена.
224.

Примена протокола о интегрисаном

МФП, Влада у

Управа царина Републике
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управљању административном
линијом са КиМ. Контролу
трговинске размене са КиМ
пребацити са Пореске управе на
Управу царина. Потребно је увести
царинске процедуре које гарантују
примену ЕУ законодавства (85)
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Планиране мере и рокови

целини

Србије ће поступати у складу
са обавезама које је Влада РС
договорила

Реализација/коментар

3.31 Спољна, безбедносна и одбрамбена политика

225.

226.

Усвојити Закон о рестриктивним
мерама заједно са системом за
праћење спровођења рестриктивних
мера ЕУ. (87)

МСП

Акциони план за спровођење
Стратегије за мало и лако наоружање
треба да буде усвојен. (87)

МУП,
МТТ

У
току
је
поновно
отпочињање
процеса
усаглашавања
текста
са
другим
министарствима.
Очекује се усвајање Закона у
првом кварталу 2013.
МУП
нацрт Акционог плана
достављен свим носиоцима
активности предвиђених
Стратегијом; коначни нацрт
Акционог плана биће
достављен Влади Р
Србије на усвајање; јачање
институција кроз технолошкотехничко ојачавање
капацитета; реализација обука
у циљу јачања
административних
капацитета; мере и рокови за
усвајање Акционог плана
прате динамику обавеза датих
Стратегијом
У оквиру ЈИС МУП РС води
се централизована
електронска евиденција
оружја у легалном поседу.
МТТ – активно учествује
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Србија и даље треба у потпуности да
се усагласи са правним тековинама
ЕУ које предвиђају заједничка
правила којимa се регулише извоз
војне технологије и опреме. (87)

Надлежност

Планиране мере и рокови

МСП,
МТТ, МО

МСП
Принципи
и
стандарди
садржани
у
Заједничкој
позицији
ЕУ
944/2008
(односно у Кодексу понашања
ЕУ из 1998. године), која се
односи
на
извоз
војне
технологије
и
опреме,
инкорпорирани су у важеће
национално законодавство Р.
Србије.
Даље унапређење законодавне
регулативе, с тим у вези, је у
току.

227.

Реализација/коментар

МТТ – активно учествује док
је носилац посла МСП

3.32. Финансијска контрола

228.

229.

Интерна контрола – Потребно је
ажурирати Стратегију развоја
интерне финансијске контроле у
јавном сектору (ИФКЈ), јер је
акциони план у великој мери
застарео. (88)

МФП

Ажуриран Акциони план из
Стратегије развоја интерне
финансијске контроле у
јавном сектору (ИФКЈ) треба
да усвоји Влада,
рок април 2013.

Потребно је изменити и допунити
Закон о буџетском систему, посебно
одредбе о финансијском управљању
и контроли и инспекцији. (88)

МФП

Закон о изменама и допунама
Закона о буџетском систему
усвојен је у Народној
скупштини 25. септембра
2012. године, објављен је у
Службеном гласнику РС, број
93/12.
Чланом 2. тачка 51а) Закона о
буџетском систему измењена
је дефиниција управљачке
одговорности - која сада
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гласи:
51а) Управљачка одговорност
је обавеза руководилаца свих
нивоа код корисника јавних
средстава да све послове
обављају законито, поштујући
принципе економичности,
ефективности, ефикасности и
јавности, као и да за своје
одлуке, поступке и резултате
одговарају ономе који их је
именовао или им пренео
одговорност.

230.

231.

На основу Закона о ДРИ, ДРИ и даље
има посебне одговорности за
подношење прекршајних и/или
кривичних пријава надлежним
органима. Та обавеза, која би пре
требало да је део ширих надлежности
буџетске инспекције, ангажује део
ограничених ресурса ДРИ која би се
уместо тога могли употребити за
додатни ревизорски рад. (89)
Србија још увек није именовала
орган који би био контакт за сарадњу
са Европском комисијом у области
заштите финансијских интереса
ЕУ.(89)

МФП

Начин вршења контроле
буџетских корисника и
овлашћења буџетске
инспекције прецизирана су
чл.84-91. Закона о буџетском
систему.

МФП

У току:
Министарство финансија и
привреде биће надлежно за
сарадњу са Европском
комисијом у области заштите
финансијских интереса ЕУ.
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Народна скупштина Републике Србије






Након успостављања скупштинских тела крајем јула, рад се наставио; хитни поступци са ограниченим временом за расправу и дебату
примењени су на неколико законодавних прописа, укључујући и проблематичне измене закона о Народној банци. (8)
Рад одбора је остао реактиван, а кључне дебате су се водиле на пленарним заседањима. (8)
Скупштина треба да настави са разматрањем годишњих извештаја и побољша праћење законских предлога које су поднела независна тела
(10)
Потребно је интензивирати праћење препорука независних регулаторних тела (11)
Скупштински надзор је над радом снага безбедности у пракси остао ограничен (11)

Високи савет судства








Усвојити нову Стратегију реформе правосуђа, заједно са Акционим планом за њено спровођење, заснованим на функционалном
преиспитивању правосуђа. (13, 72)
Потребна је свеоубхватна анализа функционисања нове мреже судова у смислу трошкова, ефикасности и приступа правди. (13, 72)
Високи савет судства још увек ниje изабралo све председнике судова. (68) (Високи савет судства треба да, у складу са Законом о судијама,
спроведе поступак предлагања кандидата за председнике судова, а Народна скупштина бира председнике судова, на предлог Високог савета
судства.)
Високи савет судства још ниje усвојиo правила за редовно оцењивање рада и резултата рада судија (68)
Одговарајући систем напредовања у каријери на основу заслуга треба у потпуности развити. (69)
Треба побољшати квалитет статистичких податка. (13, 69)
Потребно је сачинити корпус успешних примера гоњења и правоснажних пресуда, нарочито у предметима високе корупције. (70, 15)

Државно веће тужилаца








Усвојити нову Стратегију реформе правосуђа, заједно са Акционим планом за њено спровођење, заснованим на функционалном
преиспитивању правосуђа. (13, 72)
Потребна је свеоубхватна анализа функционисања нове мреже у смислу трошкова, ефикасности и приступа правди. (13, 72)
ДВТ треба да усвоји правила о евалуацији рада тужилаца. (68)
Одговарајући систем напредовања у каријери на основу заслуга треба у потпуности развити. (69)
У циљу успостављања одговорности тужилаца ДВТ треба да оснује одговарајућа дисциплинска тела и да обезбеди евиденцију резултата
истрага и изречених казни у дисциплинским поступцима. (13)
Треба побољшати квалитет статистичких податка. (13, 69)
Потребно је сачинити корпус успешних примера гоњења и правоснажних пресуда, нарочито у предметима високе корупције. (70, 15)

Уставни суд
 Уставни суд да донесе одлуку о закону из 2006. године која прави разлику између традиционалних и других верских организација. (19)
 Ефикасност Уставног суда мора да буде побољшана јер се Суд суочава за значајним и брзо растућим бројем нерешених предмета. (69)
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Републичко јавно тужилаштво
















Истраге о убиствима новинара из касних деведесетих и почетка 2000. и о претњама новинарима нису довели до откривања починилаца. (18)
Кривични поступци су покренути у априлу 2012. године против 12 лица која се терете за учешће у нападима на страна дипломатска
представништва у Београду, укључујући амбасаде ЕУ, у фебруару 2008. године. До сада, један од оптужених је ослобођен у првостепеном
поступку. (18)
Правни поступак када је реч о међуетничким инцидентима мора бити побољшан пошто је тужилаштво наставило да их третира као прекршаје
уместо као кривична дела. (22)
Потребни су додатни напори на повећању капацитета за обављање сложених истрага (када је реч о организованом криминалу) (77, 75)
Истраге о убиствима новинара из касних деведесетих и почетка 2000. и о претњама новинарима нису довели до откривања починилаца. (18)
Неопходан свеобухватнији и проактивнији приступ полиције и судства у односу на претње и насиље према новинарима. (18, 70)
Парада поноса је отказана другу годину заредом из безбедносних разлога. Сузбити деловање десничарских екстремистичких група и
насилних група које се називају навијачима које угрожавају слободу окупљања и удруживања. (18)
Кривични поступци су покренути у априлу 2012. године против 12 лица која се терете за учешће у нападима на страна дипломатска
представништва у Београду, укључујући амбасаде ЕУ, у фебруару 2008. године. До сада, један од оптужених је ослобођен у првостепеном
поступку. (18)
Тела која су одговорна за примену закона треба да буду проактивнија и да развијају свој капацитет за вођење финансијске истраге. (70)
Предузети мере за обезбеђивање делотворне сарадње са Евроџастом. (74)
Потребни су додатни напори на повећању капацитета за обављање сложених истрага. (75)
Координацију између тужилаца и институција укључених у повраћај имовине треба даље унапређивати. (75)
Полицијским и правосудним органима и даље недостаје стручност за рад на предметима прања новца. (75)
Усвојити ажурирану Стратегију за борбу против трговине људима и пратећи акциони план. (75)
Јединствена база података за кривичне пријаве и поступке као и посебан механизам контроле у овој области још нису успостављени. (75)

Тужилаштво за ратне злочине


Србија мора додатно да интензивира напоре у вођењу дубљих истрага против мреже подршке бегунцима да би се постигли видљиви
резултати. (25)

Правосудна академија







Обезбедити даљу специјализацију тужилаца, судија и судских већа која решавају предмете у области права интелектуалне својине. (47)
Треба укинути могућност ступања у судску професију, посебно на вишим нивоима, на основу нејасних критеријума без завршене Правосудне
академије. (12)
Систематизовати и структуирати обуке у Правосудној академији (13)
Развити стручност судија Управног суда, посебно у областима као што су азил, заштита потрошача, државне помоћи и конкуренција. (14)
Обезбедити специјализовану обуку за судије и тужиоце како би могли да на одговарајући начин обраде податке које добију од Управе за
спречавање прања новца и покрену финансијске истраге у случајевима када је то оправдано. (75)
Унапредити специјализовано стручно (обучавање) знање судија који решавају случајеве у области телекомуникација. (50)
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Агенција за борбу против корупције





Успостављање система вођења евиденције ефикасне контроле финансирања политичких странака и изборне кампање. (15, 69)
Агенција је прикупила мало података за свој нови регистар правних лица која учествују у јавним набавкама а у којима државни званичници
имају удео преко 20%. (15)
Неопходно је унапредити сарадњу АБПК са релеватним институцијама приликом провере имовине јавних функционера. (15)
Потребно је побољшати заштиту узбуњивача. (70)

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитник грађана




Препоруке Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности се још увек довољно не поштују (Видети такође, за
заштиту података, Поглавље 23 – Правосуђе и основна права) (11)
Национални механизам за превенцију тортуре је почео са радом али треба да се додатно ојача. (19)
Још увек није поступљено по препорукама независних институција о побољшању изборног оквира за националне савете националних
мањина. (22)

Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки



Стратегија за унапређење система јавних набавки углавном тек треба да се спроведе. (44)
Потребно је да буде изграђен солидан показатељ спровођења одлука , кроз даље настојање да се одлуке Републичке комисије правилно
спроводе. (44)

Независна регулаторна тела због извештавања – Владина обавеза препорука број 1 (Повереник за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности, Заштитник грађана, Повереник за заштиту равноправности, Агенција за борбу против корупције, Државна ревизорска
институција и др.)


Министарства не поштују увек мишљења и препоруке независних регулаторних тела, укључујући Државну ревизорску институцију, па их чак
у неким случајевима и отворено оспоравају (9)

Народна банка Србије




Није постигнут никакав напредак у области платних система. Законодавство Србије у највећој мери тек треба ускладити са правним
тековинама ЕУ. (43)
Одлукама НБС донетим на основу Закона о девизном пословању даље се либерализује неколико врста међународних трансакција, међутим, и
даље постоје нека ограничења. (43)
Захтеви Базела III још увек нису спроведени и преостаје да се оствари усклађивање са најновијим правним тековинама ЕУ о осигурању
депозита. (49)
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Потребно је извршити усклађивање са Solvency II Directive. (49)
Наставити са даљим усклађивањем законодавства о заштити корисника финансијских услуга (83)

Републичка радиодифузна агенција


Унапредити надзор РРА када је реч о дискриминишућим говорима или говору мржње (18)

Републичка агенција за поштанске услуге


Административни капацитети регулаторног тела, Републичке агенције за поштанске услуге (РАПУС), морају се ојачати, посебно њена
способност да надзире спровођење регулаторног оквира. (42)

Државна ревизорска институција




Управа за јавне набавке (УЈН) открила је неправилности у преговарачким поступцима у вредности од преко 28 милиона евра 2011. и 68
милиона евра у првој половини 2012. (44)
Потребно је ојачати административне капацитете Државне ревизорске институције, као и повећати обухват ревизијом.(89)
Закон о ДРИ не предвиђа потпуну финансијску и оперативну независност у складу са стандардима Међународне организације врховних
ревизорских институција (INTOSAI). (89)

Агенција за енергетику Републике Србије



Повећање капацитета и повећање броја особља Агенције за енергетику (58)
Усвајање Правила о раду тржишта електричне енергије (58)

Комисија за хартије од вредности



Никакав напредак није остварен у даљем усклађивању са правним тековинама ЕУ у области инфраструктуре финансијских тржишта. (49)
Остварен је известан напредак у облсати тржишта хартија од вредности и инвестиционих услуга, међутим, није забележен никакав напредак
на усаглашавању са правним тековинама ЕУ о агенцијама за кредитни рејтинг и о институцијама колективног инвестирања (UCITS). (49)

Комисија за заштиту конкуренције



Комисија за заштиту конкуренције мора бити консултована приликом израде одређених аката који имају или могу имати утицаја на
конкуренцију
Неопходно је даље усаглашавање Закона о заштити конкуренције са правном тековином ЕУ
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Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије


Неопходно је закључити спровођење правила о расподели слотова, земаљском опслуживању и аеродромским таксама. (57)

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност


Улогу и капацитете нуклеарног регулатора треба сачувати и додатно ојачати (59)

Преглед скраћеница:

Скраћенице

Пун назив институције

Влада
МУП
МФП
МСП
МО
МРРЛС
МС
МГУ
МПДУ
МПШВ
МПН
МЗ
МЕРЗ
МКИ
МПРРПП
МРЗСП
МОС
МТТ
ГС
РСЗ
НСРС
КИРС

Влада у целини
Министарство унутрашњих послова
Министарство финансија и привреде
Министарство спољних послова
Министарство одбране
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе
Министарство саобраћаја
Министарство грађевинарства и урбанизма
Министарство правде и државне управе
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Министарство здравља
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Министарство културе и информисања
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике
Министарство омладине и спорта
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Генерални секретаријат
Републички секретаријат за законодавство
Народна скупштина Републике Србије
Комесаријат за избеглице Републике Србије
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КЉМП
ЗГ
РЈТ
УС
КТ
АПР
ДРИ
ДМДМ
ТИ
КЈН
УЈН
КЈПП
ЗИС
КЗК
КХВ
ККДП
АБПК
РАТЕЛ
РРА
ДЖ
ДЦВ
АЕРС
РЗС
КЕИ
БИА
ВБА
КСЦД
СИПРУ
ЖС
СРПНА
РДРР

Канцеларија за људска и мањинска права
Заштитник грађана
Републичко јавно тужилаштво
Уставни суд
Правосудна академија
Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђa
Агенција за привредне регистре
Државна ревизорска институција
Дирекција за мере и драгоцене метале
Тржишна инспекција
Комисија за контролу јавних набавки
Управа за јавне набавке
Комисија за јавно-приватно партнерство
Завод за интелектуалну својину
Комисија за заштиту конкуренције
Комисија за хартије од вредности
Комисија за контролу државну помоћи
Агенција за борбу против корупције
Републичка агенција за електронске комуникације
Републичка радиодифузна агенција
Дирекција за железницце
Директорат цивилног ваздухопловства
Агенција за енергетику Републике Србије
Републички завод за статистику
Канцеларија за европске интеграције
Безбедносно-информативна агенција
Војно-безбедносна агенција
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва
“Железнице Србије” а.д.
Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност
Републичка дирекција за робне резерве
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