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ПРВО  ПОГЛАВЉE 

  

                                         ПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ ОКВИР  

 

 
1.1. СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА  

 

1.1.1. Сарадња са НАТО/Партнерство за мир 

 
Република Србија намерава да развија дугорочну, суштинску и конкретну 

сарадњу са Организацијом Северно-атлантског уговора (НАТО) у оквиру Програма 

партнерства за мир (ПзМ). Партнерство ће допринети постизању стратешких циљева 

обезбеђивања безбедности и дугорочне стабилизације Западног Балкана и процеса 

његове европске интеграције. 

 

 Од приступања Програму партнерства за мир 2006. године, Република Србија и 

НАТО стално унапређују сарадњу и дијалог. 

 

 Република Србија сматра Индивидуални акциони план партнерства (ИПАП) 

оквиром за даље јачање сарадње, без тежњи ка чланству; и инструментом за укључивање 

у широке реформске процесе уз подршку НАТО и његових држава чланица. 

 

 Први двогодишњи ИПАП (2015-2016) ступио је на снагу 15. јануара 2015. године, 

а акције у оквиру његовог спровођења настављене су током 2017. и 2018. године, уз 

консултације са Секретаријатом НАТО. 

 

 Усвајање ИПАП је довело до унапређења политичког дијалога и практичне 

сарадње. НАТО Комитет за партнерства и кооперативну безбедност (PCSC) је у свом 

Извештају о имплементацији ИПАП од 26. септембра 2016. године констатовао да је  

остварен изванредан напредак у развоју партнерских односа између Републике Србије и 

НАТО. 

 

 Међуресорна радна група за имплементацију ИПАП је, а којом је координирало 

Министарство спољних послова Републике Србије, израдила Нацрт другог ИПАП за 

период 2019-2021. године, на основу предлога надлежних министарстава и државних 

институција Републике Србије. 

 

 Република Србија жели да унапреди политички дијалог са НАТО и његовим 

партнерима у оквиру ПзМ, у складу са својим националним интересима. У том смислу, 

сматра да би било корисно да се побољша практична сарадња у областима као што су 

јавна дипломатија, нови безбедносни изазови, Иницијатива изградње интегритета (BI), 

Иницијатива за одбрану и одговарајуће јачање безбедносних капацитета (DCB), 

Поверилачки фондови ПзМ за уништавање вишка муниције и оружја, Програм наука за 

мир и безбедност (SPS), планирање активности цивилних структура за реаговање у 

случају природних катастрофа и учешће у војним вежбама са државама чланицама и 

партнерским земљама НАТО. 



 Република Србија ће наставити добру сарадњу са НАТО војном канцеларијом за 

везу (MLO) у Београду, НАТО контакт амбасадом, као и амбасадама држава чланица 

НАТО у циљу олакшавања таквих активности. 

 

 Република Србија и НАТО имају заједнички интерес за очување мира и 

стабилности у региону Западног Балкана. НАТО је незаменљив фактор регионалне 

стабилности, пошто КФОР доприноси безбедном и сигурном окружењу на Косову и 

слободи кретања за све. НАТО и Република Србија деле мишљење да се питању 

евентуалног смањења присуства КФОР мора пажљиво приступити, у складу са 

ситуацијом на терену и без унапред одређених рокова. Сарадња Војске Србије и КФOР 

је веома добра и наставља да се развија у позитивном правцу. 

 

1.1.2. Процес интеграције у Европску Унију 

 

Приступање Европској унији (ЕУ) је стратешки спољнополитички циљ 

Републике Србије. Као модерна демократска држава, заснована на демократским 

вредностима, Србија у потпуности дели вредности на којима је основана ЕУ, а које су 

дефинисане у члану 2. Лисабонског уговора (TEU), односно: поштовање људског 

достојанства, слободу, демократију, равноправност, владавину права и људска права, 

укључујући права мањина, плурализам, недискриминацију, правду, солидарност и родну 

равноправност. 

 

Србија поздравља усвајање Стратегије за Западни Балкан, од фебруара 2018. 

године, и одређивање 2025. године као оквира када би Србија и Црна Гора могле 

потенцијално бити спремне за чланство. Посебно истичемо значај мотивационог 

фактора којим је Србија, заједно са Црном Гором, призната за предводника европских 

интеграција у региону. Србија сматра да ће отварање могућности за чланство позитивно 

утицати на целокупан регион. Република Србија такође поздравља и прихвата принцип 

строгог али праведног приступа израженог у Стратегији, према којем су земље 

кандидати дужне да потпуно ускладе своје правне и економске системе, као и 

административне структуре, са правилима ЕУ, како би се потпуно припремиле за улогу 

државе чланице ЕУ. 

 

Република Србија наставља напредак ка европским интеграцијама. Закључила је 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) са ЕУ, 2008. године; примењује 

Прелазни споразум о трговини са ЕУ од 2009. године; и стекла је статус кандидата за 

чланство у ЕУ у марту 2012. године. ССП је ступио на снагу 1. септембра 2013. године, 

обезбеђујући Републици Србији придружени статус. У складу са одлуком Европског 

савета из јуна 2013. године да се са Републиком Србијом отворе преговори о 

приступању, Савет ЕУ за општа питања усвојио је преговарачки оквир 17. децембра 

2013. године. Прва Међувладина конференција између ЕУ и Републике Србије одржана 

је 21. јануара 2014. године, у Бриселу, обележавајући почетак приступних преговора. То 

је историјски корак и прекретница у односима Републике Србије и ЕУ. Од отпочињања 

преговора, процес аналитичког прегледа законодавства (скрининг) је успешно окончан, 

отворено је 16 преговарачких поглавља, од којих су 2 привремено затворена. До сада су 

преговори о приступању успешно вођени, у атмосфери  узајамног поверења и 

партнерства између ЕУ и Републике Србије. 

                                                           
  Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 

(1999) и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова. 



 

У складу са својим стратешким циљем да постане чланица ЕУ, Србија је изразила 

спремност да спроводи ССП и изврши све неопходне реформе које произлазе из процеса 

интеграција у предстојећем периоду, како би се потпуно припремила да постане чланица 

ЕУ. Као што је то и до сада чинила, Србија ће спроводити реформе у циљу испуњавања 

критеријума из Копенхагена оријентисаних на остваривање високих демократских 

стандарда, отворене и конкурентне привреде, и управе која је способна за спровођење 

правила и обавеза које произлазе из чланства у ЕУ. Пошто су званични преговори са ЕУ 

отпочели, Србија прави планове и мења унутрашњи правни систем, усклађујући га са 

правом ЕУ према динамици коју одређује преговарачки процес. Србија је дефинисала 

све своје обавезе у оквиру процеса усклађивања законодавства у Националном програму 

за усвајање правних тековина ЕУ (NPAA) за период 2018-2021. године, којим се 

предвиђа да Србија потпуно усклади свој правни систем са правом ЕУ до краја 

2021.године. Ово је трећа ревизија NPAA, израђеног у складу са захтевима и упутствима 

Европске комисије (ЕК). Обавезе утврђене NPAA програмом представљаће и основ за 

преговоре са ЕУ о појединачним поглављима, према динамици отварања и затварања 

поглавља. Влада надгледа имплементацију обавеза из NPAA, путем кварталних 

извештаја. 

 

У оквиру преговора са ЕУ, још увек није усвојен Извештај о скринингу за 

Поглавље 31 (спољна, безбедносна и одбрамбена политика) од стране ЕУ. На 

билатералном састанку о скринингу, одржаном у октобру 2014, Србија је изјавила да 

прихвата обавезе које произлазе из тог поглавља и да ће у потпуности ускладити своју 

спољну и безбедносну политику са ЕУ до датума приступања чланству ЕУ. Србија се 

бави поглављем 31 као једним од стратешки важних преговарачких поглавља. Стога, од 

прве Међувладине конференције одржане 21. јануара 2014, настоји да ојача, побољша и 

диверсификује сарадњу са ЕУ у овој области. У светлу продубљивања европских 

интеграција у овој области, Србија је једна од четири државе и једина држава у региону 

Западног Балкана, која је закључила административни аранжман са Европском 

одбрамбеном агенцијом. Србија спада у европске државе које дају највећи допринос 

мултинационалним операцијама УН и ЕУ. Србија учествује у четири од шест мисија и 

операција Заједничке безбедносне и одбрамбене политике. Она ће, уз помоћ европских 

партнера, наставити са јачањем капацитета за учешће у цивилним мировним мисијама 

ЕУ, УН и ОЕБС. Измене Стратегије националне безбедности и Стратегије одбране 

Републике Србије засноване су на претпоставци да су европске интеграције и чланство 

у ЕУ од националног интереса за Републику Србију и да прихвата принципе 

међународне акције садржане у Глобалној стратегији ЕУ као своје. 

 

Један од најзначајнијих циљева у преговарачком процесу са ЕУ је владавина 

права и јачање система којим се гарантује поштовање основних права. Ова питања су 

део преговарачког поглавља 23 (Правосуђе и основна права). Србија тренутно ревидира 

Акциони план за поглавље 23. Планира се да ова процедура, која подразумева блиску 

сарадњу са ЕУ, буде завршена до краја 2019. године. Борба против корупције је део 

Акционог плана за поглавље 23 и представља један од приоритета Владе Републике 

Србије. Србија је успоставила све потребне институције (судске, тужилачке, 

регулаторне, извршне и за примену закона) и стално настоји да унапреди 

функционисање и учинак ових институција. Поред свих системских напора, основано је 

и Координационо тело за надгледање примене препорука Група земаља за борбу против 

корупције (GRECO), у мају 2018. године. 

 



Без обзира на то колико је захтеван и дуготрајан, процес европских интеграција 

остаје најзначајнији унутрашњи и међународни процес за даљи напредак Републике 

Србије и њену тежњу да модернизује своје друштво и унапреди свој демократски 

потенцијал. 

 

1.1.3. Регионална сарадња, односи са суседима и остала питања регионалне 

стабилности 

 

Регионална сарадња је један од спољнополитичких приоритета Републике 

Србије, као део процеса евроинтеграција и доприноса регионалној стабилности и 

безбедности. Република Србија је посвећена решавању свих нерешених билатералних 

питања са суседима путем дијалога. Србија активно учествује у Берлинском процесу, 

који за циљ има унапређење регионалне сарадње. 

 

 Република Србија подржава европске аспирације својих суседа.  

 

Иако нема аспирације да постане чланица НАТО, Република Србија у потпуности 

поштује опредељење оних држава које теже да постану чланице НАТО, с обзиром да је 

то њихово легитимно право и избор. 

 

 Република Србија ће наставити да унапређује билатералне односе са суседима и 

државама у региону путем унапређеног политичког дијалога и побољшања економске и 

културне сарадње, инфраструктурних веза и прекограничне сарадње. Посебна пажња ће 

се посветити унапређењу сарадње у областима безбедности и енергетске безбедности. У 

овим активностима, водиће се рачуна и о препорукама и потребама процеса интеграција 

ЕУ. 

 

 Република Србија је чланица великог броја мултилатералних регионалних 

организација, иницијатива и споразума и остаје потпуно посвећена даљем јачању 

регионалне сарадње. Република Србије је посебно заинтересована за сарадњу у оквиру 

иницијатива и форума регионалне безбедности, као што су Центар за безбедносну 

сарадњу (RACVIAC), Форум министара одбране земаља Југоисточне Европе (SEDM), 

Центар за контролу малокалибарског и лаког оружја у Источној и Југоисточној Европи 

(SEESAC), Регионална иницијатива за миграције, азил и избеглице (MARRI), 

Регионални савет за сарадњу (RCC). Република Србија је посвећена активностима у 

оквиру чланства у Енергетској заједници, као и учешћу у Повезивању гасне/енергетске 

мреже Централне и Југоисточне Европе (CESEC). Такође је активна чланица Процеса 

Западног Балкана/Берлинског процеса, Централноевропске иницијативе (CEI) и 

Јадранско-јонске иницијативе (AII). 

 

 Јачање проактивне и конструктивне сарадње на Западном Балкану је један од 

кључних спољнополитичких приоритета Републике Србије. 

 

У складу са одредбама Договора о регионалном представљању и сарадњи  од 24. 

фебруара 2012. године постигнутог у оквиру Дијалога између Београда и Приштине уз 

посредовање ЕУ, Косову* је омогућено учешће у раду већег броја регионалних 

организација и иницијатива, укључујући, између осталог, у: Регионалном савету за 

сарадњу, Процесу сарадње у Југоисточној Европи (SEECP), Процесу Брдо-Бриони, 

Берлинском процесу / Западнобалканске шесторке, Регионалној иницијативи за 



миграције, азил и избеглице (MARRI), Фонду за Западни Балкан (WBF), Регионалној 

канцеларији за сарадњу младих (RYCO), Уговору о транспортној заједници итд. 

 

 Западнобалканска иницијатива за борбу против тероризма (WBCTi)  је 

неформална радна група  у оквиру Иницијативе за интегрисано управљање унутрашњом 

безбедношћу (IISG). Основана је како би се избегло преклапање и дуплирање активности 

у региону Западног Балкана у оквиру постојећих регионалних иницијатива, форума и 

активности ЕУ. 

 

IISG представља нов приступ јачању капацитета и реформи за управљање 

унутрашњом безбедношћу на Западном Балкану, што поред WBCTi обухвата две друге 

иницијативе: за борбу против тешког и организованог криминала и иницијативу за 

безбедност граница. 

 

 Република Србија подржава примену горе наведених иницијатива и биће 

посвећена остваривању свих њихових циљева и активности. 

 

 Република Србија је потпуно посвећена давању доприноса регионалној 

стабилности. У априлу 2013. године, активно и конструктивно ангажовање Републике 

Србије у дијалогу уз посредовање ЕУ, довело је до закључења Првог споразума о 

принципима за нормализацију односа (Први споразум), који је допуњен 

Имплементационим планом у мају 2013. године. Имплементација Првог споразума је 

настављена и већ је довела до одређених конкретних и позитивних резултата на терену, 

с крајњим циљем да се обезбеди достојанствен живот, безбедност и просперитет свих 

грађана. 

 

 Наставак дијалога између Београда и Приштине уз посредовање ЕУ треба да буде 

охрабрен, укључујући и неопходност наставка имплементације споразума. 

 

 Министарства, специјалне организације и владине службе ће предузети 

неопходне мере и акције у циљу пуне имплементације овог споразума и наставиће са 

применом већ договорених мера у процесу техничког дијалога. Обезбеђивање 

безусловне слободе кретања за све људе остаје питање од посебног значаја и биће 

предмет континуиране сарадње. 

 

 Циљ Првог споразума је подстицање нормализације односа између Београда и 

Приштине, као и промовисање права српске и других неалбанских заједница на Косову*. 

 

 Република Србија се залаже за компромис и одрживо решење, које би користило 

миру, стабилности, безбедности и узајамном поверењу у региону. 

 

 Република Србија активно учествује у преговорима о нормализацији ваздушног 

саобраћаја на Балкану, уз посредовање НАТО. 

  

1.1.4. Сарадња са међународним организацијама – УН, ОЕБС и Савет Европе 

 

Република Србија је потпуно посвећена вредностима на којима почивају 

Уједињене нације (УН),  Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и Савет 

Европе. Србија активно доприноси свакој од ових организација и сарађује са сваком од 

њих ради унапређења практичне примене стандарда, укључујући путем низа 



реформских иницијатива. Република Србија ће наставити учешће у међународним 

мировним операцијама предвођеним и под мандатом Уједињених нација. Србија тесно 

и активно сарађује са Саветом Европе (CoE) и његовим телима, примењујући све 

стандарде CoE и релевантне конвенције укључене у њене правне одредбе.  

 

Република Србија ће наставити да активно сарађује са сваком од ових 

међународних организација у оквиру Резолуције Савета безбедности УН 1244 у циљу 

унапређења безбедности, стабилности, демократских вредности и људских права свих 

њених грађана. 

 

1.2. УНУТРАШЊA ПОЛИТИКА И ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ 
 

1.2.1. Људска права 

 

Република Србија остаје привржена поштовању и заштити људских права 

садржаних у свом Уставу и основним законима. Значајне области обухватају 

унапређење родне равноправности, јачање мултикултуралног дијалога; јачање анти-

дискриминационих мера; побољшање статуса друштвено осетљивих група (посебно 

деце, жена, особа са инвалидитетом, LGBT и старијe популације); заштиту људских 

права, мањина и владавине права; права етничких мањина и заједница; као и већу 

инклузију ромске популације и смањење сиромаштва. 

 

Република Србија је посвећена промовисању улоге жена у безбедности применом 

Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1325 „Жене, мир и безбедност“. 

Влада Србије је усвојила други Национални акциони план за период 2017-2020. годину 

за примену Резолуције Савета безбедности УН 1325, која је уследила након позитивних 

резултата и напретка оствареног на основу претходног петогодишњег Националног 

акционог плана. 

 

1.2.2. Владавина права, добро управљање и борба против корупције 

 

Република Србија ће наставити са спровођењем свеобухватних реформи како би 

се обезбедила владавина права и поштовање међународних стандарда.  

 

Наставиће да се примењују мере у циљу јачања независности, транспарентности, 

одговорности и ефикасности правосуђа. Ове мере обухватају наставак спровођења  

Стратегије о реформи правосуђа и њеног пратећег Акционог плана; даље консолидовање 

надлежних правосудних институција; професионалну обуку и наставак реформе система 

извршења кривичних санкција. Закон о јавним бележницима и Закон о извршењу и 

обезбеђењу су увели у правни систем нове правосудне професије, као што су јавни 

бележници и јавни извршитељи. Увођење ових правосудних професија довело је до 

растерећења рада судова и смањења броја заосталих предмета. 

 

Наставиће се са појачаним напорима у борби против корупције и организованог 

криминала. Борба против корупције је приоритет Владе у који се улажу значајни 

политички и институционални напори. Ови напори биће подржани јачањем капацитета 

и међународне сарадње са актерима као што је Група држава Савета Европе за борбу 

против корупције (GRECO). Министарство одбране и Војска Србије активно учествују 

у програму НАТО за изградњу интегритета (BI). Појачани напори ка укључивању 

образовних програма за војно и цивилно особље Министарства одбране Републике 



Србије се настављају. Београд ће наставити да дели стручно знање са осталим земљама 

које учествују у BI и да пружа подршку НАТО на овом плану. У потпуности се 

примењује Стратегија за борбу против корупције и њен пратећи Акциони план. Новим 

Законом о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог 

криминала, тероризма и корупције појачаће се делотворност државних органа 

надлежних за борбу против организованог криминала. Истовремено, организује се 

додатна обука и јачање капацитета надлежних државних органа. Појачаће се мере за 

борбу против трговине људима и унапредиће се међународна сарадња у овој области. 

 

У склопу текућег реформског процеса, Република Србија је посвећена 

спровођењу конструктивног дијалога о свим питањима од друштвеног значаја, 

укључујући и јачање демократије, владавине права и основних права, укључујући 

слободу медија. 

 

Република Србија је посвећена имплементацији међународних обавеза у 

процесуирању ратних злочина који су се догодили за време оружаних сукоба на 

простору бивше Југославије. 

 

1.2.3. Нови безбедносни изазови - борба против тероризма, контрола 

наоружања и сајбер одбрана 

 

Република Србија је свесна еволутивне природе безбедносног окружења и 

изазова који постоје на том плану. 

 

Тероризам данас представља једну од највећих претњи и Република Србија 

придаје највећи значај националним мерама и међународној сарадњи у борби против 

тероризма. Препознајући универзални карактер феномена тероризма и екстремизма као 

и неопходност континуиране и широке сарадње између држава ради успостављања 

заједничког приступа, Република Србија препознаје УН као најпогоднији форум за 

активан ангажман на овом плану. Приоритети у овој области су потпуна посвећеност 

испуњавању међународних обавеза; јачање и продубљивање међународне сарадње (с 

нагласком на регионалну и прекограничну сарадњу); јачање националних тела 

задужених за борбу против тероризма и учешће у мултинационалним операцијама. 

 

Република Србија ће наставити да поштује и доследно спроводи своје обавезе 

које произлазе из међународних уговора и конвенција у области неширења оружја за 

масовно уништење (WMD) и контроле наоружања, укључујући резолуције СБ УН 1540, 

1810 и 2325, Споразум о неширењу нуклеарног оружја (Non-Proliferation Treaty - NPT), 

Конвенцију о забрани биолошког/бактериолошког и токсичног оружја (Biological and 

Toxin Weapons Convention - BTWC), Конвенцију о забрани хемијског оружја (Chemical 

Weapons Convention - CWC), Споразум о свеобухватној забрани нуклеарних проба 

(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT), итд. Република Србија је донела нове 

законе у области спољне трговине контролисаном робом (Закон о извозу и увозу робе 

двоструке намене и Закон о извозу и увозу наоружања и војне опреме) и очекује да ће 

ускоро постати пуноправни члан Васенарског аранжмана. У 2017. години Република 

Србија је аплицирала за чланство у Аустралијској групи. Априла 2013. године Република 

Србија је постала члан Групе нуклеарних снабдевача. Народна скупштина Републике 

Србије је 24. јула 2018. године ратификовала Допунски протокол (AP) уз Споразум о 

гарантијама који је потписан са Међународном агенцијом за атомску енергију 

(International Atomic Energy Agency - IAEA). Ратификациони инструмент је депонован 



код IAEA као депозитара. Допунски протокол је на снази од 16. септембра 2018. године. 

Република Србија придаје значај регионалној сарадњи у области унапређења строгих 

правила и контроле у вези са увозом и извозом наоружања, војне опреме и робе 

двоструке намене, укључујући и релевантне технологије. 

 

Народна скупштина Републике Србије ратификовала је 19. фебруара 2017. године 

Амандман на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарног материјала, који је објављен 

26. фебруара 2017.године у "Службеном гласнику" Р. Србије. Ратификациони 

инструмент је поднет генералном директору Међународне агенције за атомску енергију, 

као депозитару, 30. марта. Амандман на Конвенцију ступио је на снагу 8. маја 2017. 

године. 

 

“Берлински процес“ који за циљ има унапређење регионалне сарадње на 

Западном Балкану је значајан за Републику Србију. Један од кључних елемената 

Берлинског процеса тиче се питања малокалибарског и лаког наоружања (SALW).  

 

Србија поздравља заједничку иницијативу Немачке и Француске о свеобухватној 

контроли малокалибарског и лаког наоружања (SALW) и борби против недозвољене 

трговине ватреним оружјем на Западном Балкану која је покренута крајем 2017. године. 

Србија активно учествује у изради мапе пута за одрживо решење за борбу против 

незаконитог поседовања, злоупотребе и трговине малокалибарским и лаким 

наоружањем и муницијом на Западном Балкану до 2024. године. Мапу пута су усвојили 

шефови држава и влада на Самиту Берлинског процеса о Западном Балкану који је 

одржан у Лондону 10. јула 2018. године. Овај документ обезбеђује свеобухватни оквир 

за координисану контролу малокалибарског и лаког наоружања у региону и за јачање 

учешћа донатора у пружању подршке локалним властима. Мапа пута садржи 

специфичне и мерљиве циљеве у вези са смањењем малокалибарског и лаког 

наоружања, као и показатеље учинка за праћење напретка. Србија тренутно ради на 

изради Националног акционог плана за спровођење Мапе пута и такође ће прилагодити 

свој  нацрт Стратегије о контроли малокалибарског и лаког наоружања у Републици 

Србији за период 2018-2023. године тако да буде у складу са овим документом. 

 

С обзиром да је стратешки циљ Републике Србије пуноправно чланство у ЕУ, то 

нужно подразумева и хармонизацију важећег националног законодавства  са прописима 

ЕУ у области руковања и ношења оружја. 

   

У области информационе/сајбер безбедности Република Србија је ратификовала 

Конвенцију Савета Европе о сајбер криминалу. Република Србија је у јануару 2016. 

године усвојила Закон о информационој безбедности којим се уређују мере заштите од 

безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима, одговорност 

правних лица приликом управљања овим системима и одређује се надлежни орган за 

спровођење мера заштите прописаних овим законом. 

 

Република Србија је била члан Групе владиних експерата УН задужених за развој 

у области информација и телекомуникација у контексту међународне безбедности за 

период 2016/2017. године.  

 

Војска Србије је са Националном гардом Охаја одржала две вежбе у области 

сајбер одбране у оквиру Програма државног партнерства Републике Србије и Охаја, 

„Сајбер Тесла 2016“ и „Сајбер Тесла 2017“. 



Република Србија је усвојила Националну стратегију сајбер безбедности у јуну 

2017. године, а Акциони план за спровођење Стратегије у августу 2018. године. 

 

1.2.4. Економске реформе 

 

Главни економски приоритети Републике Србије су одржавање макроекономске 

стабилности, унапређење динамике привредног раста, одржавање стабилности цена и 

повећање запослености и животног стандарда, у функцији њене социјалне политике, 

нарочито кроз убрзано спровођење економских реформи, повећањем инвестиција и 

извоза као и завршетком процеса приватизације. Преговори о чланству у Светској 

трговинској организацији (СТО) се настављају, паралелно са укључивањем Републике 

Србије у тржиште ЕУ и друга глобална тржишта. Настављају се реформе и 

либерализација тржишта роба и услуга, посебно финансијских услуга. 

 

Република Србија је посвећена обезбеђивању стабилног и сигурног снабдевања 

енергијом, као и регионалној и међународној сарадњи. У том смислу, Република Србија 

је посебно ангажована са ЕУ у циљу давања доприноса регионалном енергетском 

повезивању. Република Србија је регионални центар на раскрсници стратешких 

енергетских и саобраћајних путева и отворена је за учешће у пројектима и плановима у 

циљу диверсификације снабдевања и јачања енергетске безбедности. 

 

Енергетски ресурси и потенцијали Републике Србије укључују фосилна, 

конвенционална (угаљ, нафту и природни гас) и неконвенционална горива (уљни 

шкриљци) као и обновљиве изворе енергије. Енергетска стопа зависности Републике 

Србије износи око 30%, али је тај проценат много већи када се ради о гасу (80%) и 

сировој нафти (70%). 

 

Три најважнија приоритета у енергетском сектору су унапређење енергетске 

безбедности, развој енергетског тржишта и одрживи развој. 

 

Република Србија је покренула велике инфраструктурне радове, стварајући 

услове за повећање инвестиција, покретања локалног економског развоја и омогућење 

уравнотеженијег регионалног развоја. Радиће интензивно на јачању регионалне сарадње 

и повезивању инфраструктурне мреже са земљама у региону. 

 

Један од приоритета Републике Србије је и стварање ИТ инфраструктуре за 

повезивање науке и бизниса, омогућавајући дигитализацију државне администрације, 

пружање електронских услуга грађанима, отварање радних места, унапређење 

ефикасности и смањење бирократских процедура и корупције. 

 

У том циљу, Влада Србије је усвојила Стратегију за развој ИТ сектора за период 

од 2017. до 2020. године. 

 

1.2.5. Јачање демократске контроле оружаних снага 

 

Република Србија ће наставити да обезбеђује и јача демократску контролу својих 

оружаних снага, у потпуности користећи инструменте који стоје на располагању у 

оквиру Партнерства за мир, као и сарадњу с другим међународним организацијама и 

партнерима. 

 



ДРУГО ПОГЛАВЉЕ 

 

ОДБРАМБЕНА И ВОЈНА ПИТАЊА 

 

 

2.1. ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ 

 

Република Србија је усредсређена на стварање услова за развој ефикасног 

система одбране, очување мира, повољног безбедносног окружења, сарадње са 

европским и другим међународним безбедносним структурама ( пре свега са УН, ОЕБС, 

ЕУ, НАТО, ОДКБ и другима) и учешће у програму Партнерства за мир.  

 

Република Србија ангажује своје војне снаге у мултинационалним операцијама, 

што подразумева трансформацију система одбране у савремен, ефикасан и међународно 

интероперабилан систем. 

 

Поред Војске Србије, одбрамбени систем, у складу са Стратегијом одбране, чине 

грађани, државне институције, привреда, правна тела и предузетници који морају бити 

спремни да извршавају своје задатке. Задаци цивилне одбране су да обезбеди услове за 

функционисање одбрамбеног система, одбране и спашавања и учествовање у 

мултинационалним операцијама одбране и спашавања. 

 

Република Србије је сачинила нову Стратегију националне безбедности а јавна 

расправа о Нацрту документа је окончана 15. маја 2018. године и у складу са Законом о 

одбрани упућена је председнику Републике Србије на одобрење. Након тога, у складу са 

процедуром, нацрти докумената се предлажу на усвајање Народној скупштини.  

 

2.2. ОКВИРИ РЕФОРМЕ ОДБРАНЕ 

 

Република Србија се обавезала да развија, кроз процес реформе, један ефикасан 

и економски одржив систем одбране, савремену, професионалну и ефикасну војску, нове 

способности у складу са мисијама и задацима, транспарентност и отвореност одбране и 

успостављање одговарајућих цивилно-војних односа. 

 

Република Србија ће се руководити својим стратешким и доктринарним 

документима (Стратегија националне безбедности, Стратегија одбране и Доктрина 

Војске Србије) приликом спровођења ових циљева. Република Србија ће наставити са 

напорима да оптимизује организационе структуре Министарства одбране и Војске 

Србије како би се обезбедила усклађеност са стандардима и организационим 

структурама које омогућавају оптималан рад.  

 

2.3. ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ 

 

У области планирања одбране, која обухвата планирање развоја система одбране 

и планирање употребе одбрамбених снага, Република Србија ће усмерити пажњу на 

одабир и имплементацију Циљева партнерства у оквиру Процеса планирања и прегледа 

(Planning and Review Process - PARP). 

 

 

 



2.4. ПИТАЊА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ 

       И УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ ОПЕРАЦИЈАМА  

 

Република Србија ће искористити низ механизама доступних у оквиру ПзМ да би 

повећала интероперабилност својих снага.  

 

Република Србија намерава да развија војне и цивилне капацитете који су 

потенцијално расположиви за учешће у мултинационалним операцијама под мандатом 

УН и операцијама ЕУ за управљање кризама. 

 

Учешће Републике Србије у операцијама под мандатом УН и операцијама под 

окриљем ЕУ представља јасан показатељ њеног опредељења да доприноси унапређењу 

и очувању мира и безбедности.  

 

Република Србија ће такође унапредити образовање, обуку и вежбе који се 

обезбеђују њеном људству. 

 

Србија је посвећена развоју и реформи свог професионалног војног образовног 

система и наставља да у пуној мери користи програм НАТО за унапређење образовања 

у области одбране (DEEP). Србија ће такође дати допринос програму у знак подршке 

другим партнерима попут Јерменије.  

 

У склопу напора за допринос глобалној борби против тероризма, Република 

Србија је дала значајан допринос пројекту обуке ирачког војног особља у области војне 

медицине под покровитељством НАТО Иницијативе за изградњу капацитета за одбрану 

уз подршку држава чланица НАТО. 

 

Учешћем у међународним мировним мисијама и операцијама УН и ЕУ, 

Република Србија показује своју посвећеност пружању активног доприноса глобалној, 

европској и регионалној безбедности и дељењу одговорности са партнерима. 

 

У оквиру редовних билатреалних и мултилатералних активности војне сарадње, 

Република Србија изводи унапред планиране и транспарентне војне вежбе са НАТО, 

њеним земљама чланицама и партнерима као и са другим земљама и међународним 

организацијама. 

 

Спроводи се више од 100 партнерских активности на годишњој основи између 

Републике Србије и НАТО.  

 

 Број заједничких вежби са чланицама и партнерима НАТО је већи од броја вежби 

са другим земљама и међународним организацијама. У 2017. години, на пример, Војска 

Србије је учествовала у 2 војне вежбе са НАТО, док је у 2018. години Војска Србије 

учествовала у 4 вежбе са НАТО.  

 

 2.5. ЕКОНОМИЈА ОДБРАНЕ 

 

 Модернизација јединица Војске Србије је од посебног значаја за Србију и 

утврђени су приоритети и процедуре да се то и оствари. Република Србија је 

заинтересована да се истраже могућности за јачање трговинске размене и међународне 

сарадње у области војне опреме. 



ТРЕЋЕ ПОГЛАВЉЕ 

 

ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА, НАУЧНА САРАДЊА, СИСТЕМ УПРАВЉАЊА 

У КРИЗНИМ И ПЛАНИРАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

 

3.1. СТРАТЕГИЈА ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 

 

С обзиром на географски положај Републике Србије у средишту југоисточне 

Европе и природу безбедносних изазова са којима се суочава регион, Република Србија 

ће посветити посебну пажњу промоцији и подизању свести јавности о важности 

међународне и регионалне сарадње у суочавању с тим изазовима. 

 

Република Србија намерава да спроведе активну и свеобухватну информативну 

кампању о најважнијим питањима у области реформе сектора одбране као и о карактеру, 

обиму и користима сарадње са НАТО у оквиру Партнерства за мир, укључујући и IPAP. 

 

Стратешким смерницама за информисање јавности о процесу сарадње Републике 

Србије и НАТО кроз програм ПзМ ће се обезбедити да информације о односима и 

сарадњи између Републике Србије и НАТО буду тачно, објективно и благовремено 

представљене јавности од стране надлежних владиних институција, укључујући и 

највиши политички ниво. Посебна важност биће посвећена пружању информација о 

сарадњи Србије у оквиру НАТО програма „Наука за мир“, као и сарадњи у области 

цивилног планирања у ванредним ситуацијама са Евро-атлантским координационим 

центром за реаговање на катастрофе (EADRCC).  

 

Представници надлежних министарстава и институција су припремили Нацрт 

Стратешких смерница, које обухватају активности којима се обезбеђује пружање 

информација штампаним и електронским медијима, организовање и учешће на 

трибинама, семинарима и округлим столовима, подршку академским и истраживачким 

институцијама; као и сарадњу са невладиним организацијама. Након окончања интерне 

процедуре усклађивања текста, Стратешке смернице су упућене Влади Републике 

Србије на усвајање и очекује се да ће бити усвојене за време имплементационог периода 

ИПАП (за период 2019-2021. године). 

 

Подршка и сарадња Одељења за јавну дипломатију НАТО, НАТО војне 

канцеларије за везу у Београду, контакт амбасаде за сарадњу са НАТО, као и чланица и 

партнера у НАТО ће бити важна за успешно спровођење Стратешких смерница. 

 

Још пре усвајања Стратешких смерница, Министарство спољних послова и 

Министарство одбране Републике Србије учествовали су у бројним округлим 

столовима, семинарима и јавним дискусијама са представницима цивилног друштва, 

медија, студената, невладиних организација и са целокупном јавношћу. Један од 

закључака је да такве активности треба, поред Београда, проширити и на друге делове 

земље. 

 

3.2. ДОПРИНОС БЕЗБЕДНОСТИ КРОЗ НАУЧНУ САРАДЊУ 

 

Стратегијом научног и технолошког развоја „Истраживања за иновације“ за 

период 2016-2020. године, Република Србија је стратешки окренута ка, с једне стране, 



подршци изврсности у истраживањима, а с друге релевантности истраживања у општем 

друштвеном контексту. У циљу остваривања националних приоритета дефинисаних 

овом стратегијом, Република Србија остаје опредељена за све веће учешће у европским 

и другим међународним пројектима и програмима. Институције Републике Србије су 

већ оствариле учешће у преко 150 пројеката у највећем европском програму за 

истраживање и иновације – „Хоризонт 2020“.  

 

Република Србија ће радити на јачању сарадње са НАТО програмом „Наука за 

мир и безбедност“ (Science for Peace and Security - SPS) у циљу активнијег учешћа 

експерата и организација из Републике Србије у пројектима, као и на унапређивању 

билатералне сарадње са државама региона у области истраживања и развоја. 

 

3.3. СИСТЕМ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА 

       ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Имајући у виду чињеницу да је регион Југоисточне Европе угрожен различитим 

врстама природних непогода, приоритет Републике Србије је даље јачање способности 

управљања кризама и служби за смањење ризика од катастрофа, побољшање брзог првог 

реаговања у случају ванредних ситуација и делотворно санирање последица катастрофа. 

У новембру 2018. године усвојен је нови закон у циљу уређивања ове области – Закон о 

смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. На пољу 

ванредних ситуација и управљања кризама, Република Србија ће наставити да 

унапређује сарадњу са свим суседним државама и да активно учествује у регионалним 

и међународним иницијативама, док је у исто време учесница у Механизму цивилне 

заштите Европске уније од 2015. године. Приоритети су: даље јачање капацитета 

институција и органа који се баве планирањем у ванредним ситуацијама; израда процена 

угрожености, планова смањења ризика од катастрофа као и планова заштите и 

спашавања на различитим нивоима; унапређење међуресорне сарадње, оспособљавање 

и опремање посебних јединица за реаговање и постизање њихове пуне операбилности; 

као и сарадња са Евро-атлантским координационим центром за реаговање на катастрофе 

(Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre - EADRCC) и са земљама чланицама 

НАТО и Партнерства за мир. 

 

Од 8. до 11. октобра 2018. године, Евро-атлантски координациони центар за 

реаговање на катастрофе (EADRCC) и Министарство унутрашњих послова Републике 

Србије заједнички су организовали 18. вежбу EADRCC у области управљања 

последицама од катастрофа под називом „Србија 2018”. Ова вежба, која је окупила око 

2000 припадника из 40 земаља, имала је за циљ унапређење нивоа интероперабилности 

у операцијама реаговања на међународне катастрофе. Вежбу су заједно отворили 

председник Републике Србије Александар Вучић и генерални секретар НАТО Јенс 

Столтенберг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕТВРТО ПОГЛАВЉЕ 

 

ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

 

Заштита тајних података у Републици Србији уређена је Законом о тајности 

података  и Законом о основама организације служби безбедности, као и Уредбом о 

оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност.  

 

Република Србија ће јачати капацитете Канцеларије Савета за националну 

безбедност и заштиту тајних података, остварујући свој пуни капацитет и спроводећи 

одговарајуће стандарде у овој области. Систем заштите страних тајних података je 

обједињен, уз посвећивање посебне пажње систему регистара за тајне податке НАТО и 

ЕУ, а радиће се и на даљем развоју и модернизацији система заштите тајних података. 

Детаљи о минималним захтевима који ће се применити за заштиту тајних података 

НАТО биће назначени у Административним аранжманима у прилогу Споразума између 

Организације Северно-атлантског уговора и Владе Републике Србије о безбедности 

информација, који је иницијално потписан 2008. године. 

 

Регионална сарадња ће бити проширена закључивањем билатералних споразума. 

Поред тога, извршиће се и даља имплементација националног законодавства у складу са 

релевантним документима ЕУ из ове области. 

 

Република Србија препознаје све већи значај заштите критичне комуникационе 

инфраструктуре и информационих система од могућих сајбер напада и посветиће 

посебну пажњу овом питању. Стога је Влада Републике Србије основала Канцеларију за 

информационе технологије и е-Управу. 

 

У области безбедности информационо-комуникационих система, највећи 

приоритет ће бити дат успостављању помоћних тела Националног органа за безбедност 

(NSA): Органа за безбедносну акредитацију (SAA), Националног органа за безбедност 

комуникација (NCSA), као и Националног органа за дистрибуцију (NDA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ИНДИВИДУАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ПАРТНЕРСТВА (ИПАП) - МАТРИЦА АКТИВНОСТИ 

 

I ПОГЛАВЉЕ 

ПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ ОКВИР 

 

 

 Циљеви и активности 
Временски 

оквир 

 I  ПОЛИТИЧКИ И БЕЗБЕДНОСНИ ОКВИР  

1.1 СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА   

1.1.1 Сарадња са НАТО/ПзМ  

 ЦИЉ 1: Наставак и даљи развој политичког дијалога са НАТО/ПзМ   
 

 

Активност 1 
Интензивирање политичких и безбедносних консултација са НАТО о питањима од 

националног и регионалног интереса, укључујући као дела процеса ИПАП 
у току 

Активност 2 
Унапређење парламентарне димензије политичког дијалога са Парламентарном скупштином 

НАТО, државама чланицама и партнерима НАТО 
у току 

 ЦИЉ 2: Унапређење практичне сарадње са НАТО/ПзМ  

Активност 1 
Обезбеђивање координације и комплементарности између ИПАП-а и процеса ЕУ 

интеграција 

стални 

процес 

Активност 2 Наставак израде годишњег програма активности сарадње у оквиру ПзМ 
стални 

процес 

Активност 3 
Наставак активног учешћа Србије у Иницијативи изградње интегритета (*видети поглавље 

2.1.4.) 

стални 

процес 

Активност 4 
Сарадња са НАТО на спровођењу Поверилачког фонда ПзМ за уништавање и безбедно 

складиштење вишка муниције 
у току 

Активност 5 
Разматрање могућих видова сарадње у области нових безбедносних изазова (сајбер  одбрана, 

борба против тероризма, енергетска безбедност, борба против пролиферације) 
у току 

Активност 6 Унапређење спровођења Резолуције 1325  СБ УН „Жене, мир, безбедност“ у току 



 

(Национални акциони план (НАП) усвојен у децембру 2010. године, Политички савет, 

Мултисекторско координационо тело и Надзорно тело  задужени су за спровођење 

Националног акционог плана) 

Активност 7 
Унапређење разумевања јавности о питањима безбедности, укључујући и она која се односе 

на НАТО (видети Поглавље 3 о јавној дипломатији) 

стални 

процес 

 ЦИЉ 3: Омогућавање делотворне сарадње са НАТО/ПзМ  

Активност 1 Настављање активне сарадње преко Мисије Р. Србије при НАТО 
стални 

процес 

Активност 2 

Редовно ангажовање са НАТО контакт амбасадом (CPE) и НАТО MLO у Београду, у оквиру 

ПзМ 

 

стални 

процес 

1.1.2 Процес интеграција у ЕУ: напредовање Србије ка чланству у ЕУ  

 
Циљ 1: Унапређење и боље разумевање реформи и активности које се односе на 

интеграцију у ЕУ  
 

Активност 1 
Спровођење комуникационих активности у циљу тачног и правовременог информисања 

јавности Србије о преговорима о чланству у ЕУ 

стални 

процес 

Активност 2 

Сарадња са цивилним сектором и другим заинтересованим субјектима у јавном мњењу у 

циљу њихове информисаности о садржају и току процеса приступања Србије, као и 

предностима чланства Србије у ЕУ 

стални 

процес 

Активност 3 
Даља сарадња са Националним конвентом о ЕУ као главном организацијом цивилног 

друштва за праћење преговарачког процеса о приступању 

стални 

процес 

 ЦИЉ 2 : Пуно спровођење Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП)  

Активност 1 Реализација обавеза које произилазе из ССП у току 

Активност 2 Усклађивања законодавства у складу са ССП у току 

Активност 3 
Организовање састанака тела задужених за спровођење ССП (Србија и ЕУ) и реализација 

закључака и препорука 

стални 

процес 

 ЦИЉ 3:  Успешно вођење приступних преговора о чланству Србије у ЕУ  

Активност 1 
Испуњавање обавеза које проистичу из преговарачког процеса и ефикасно отварање и 

затварање преговарачких поглавља 

стални 

процес 

Активност 2 
Даље јачање административних капацитета за процес преговарања о чланству у ЕУ у свим 

ресорним министарствима/институцијама 
у току  

Активност 3 
Делотворно функционисање структура за координацију процеса европских интеграција у 

чијем је средишту Министарство за европске интеграције 

стални 

процес 



 

Активност 4 
Унапређење познавања процеса преговарања кроз размену искустава са другим државама ЕУ 

и државама кандидатима за ЕУ 

стални 

процес 

 ЦИЉ 4: Усклађивање законодавства са правним тековинама ЕУ  

Активност 1 
Успешно спровођење Националних акционих планова за приоритетна поглавља 23 и 24 у 

процесу преговора о приступању 
у току 

1.1.3 Регионална сарадња, односи са суседима и остала питања регионалне стабилности   

 ЦИЉ 1: Унапређивање и јачање укупне добросуседске сарадње и дијалога  

Активност 1 
Јачање билатералних односа са суседима и државама ширег региона ЈИЕ кроз унапређени 

политички дијалог   

стални 

процес 

Активност 2 
Развијање и побољшање економске сарадње на билатералној основи и кроз регионалне 

форуме као што су CEFTA, CEI, SEECP, AII, SECI, BSEC, итд. 

стални 

процес 

Активност 3 
Изградња веза мултимодалног саобраћаја и веза у области енергетике, и сарадња у области 

безбедности енергетског снабдевања 

стални 

процес 

Активност 4 
Унапређење прекограничне сарадње, посебно у борби против организованог криминала и 

тероризма као и кријумчарења људи и контроле миграција 

стални 

процес 

Активност 5 
Завршетак демаркације граничне линије са суседима и окончање процеса сукцесије бивше 

СФРЈ  
у току 

 
ЦИЉ 2: Очување и јачање регионалне стабилности кроз давање доприноса раду 

организација и иницијатива регионалне безбедности  
 

Активност 1 Активно учешће у RACVIAC  
стални 

процес 

Активност 2 Активно учешће у SEDM  
стални 

процес 

Активност 3 Активно учешће у SEEGROUP 
стални 

процес 

Активност 4 Активно учешће у  AII 
стални 

процес 

Активност 5 Активно учешће у  CEI 
стални 

процес 

Активност 6 Активно учешће у осталим регионалним иницијативама и форумима  
стални 

процес 

 ЦИЉ 3: Допринос развоју Стратегије ЕУ за Дунавски регион   



 

Активност 1 
Сарадња у вези са развојем и спровођењем Стратегије ЕУ за Дунавски регион, у циљу јачања 

регионалне сарадње 
у току 

Активност 2 Рад у оквиру Дунавске комисије   
стални 

процес 

 ЦИЉ 4: Јачање билатералне сарадње са суседима    

Активност 1 Интензивирање политичког дијалога 
стални 

процес 

Активност 2 Даље јачање сарадње између правосудних и полицијских органа   
стални 

процес 

Активност 3 Јачање сарадње у области економије и инфраструктуре 
стални 

процес 

 ЦИЉ 5: Дијалог између Београда и Приштине под покровитељством ЕУ   

Активност 1 

Ангажовање у процесу политичког дијалога који је у потпуности посвећен постизању 

одрживог решења чија ће реализација бити могућа у тој области, и обезбеђивање 

достојанственог живота, безбедности и просперитета за све грађане  

у току 

Активност 2 

Министарства, посебне организације, и владине службе ће предузети неопходне мере и 

радње у циљу спровођења Првог споразума о принципима за нормализацију односа који је 

постигнут у оквиру политичког дијалога између Београда и Приштине, у Бриселу 

у току 

Активност 3 Даље спровођење већ договорених мера у оквиру процеса техничког дијалога   у току 

 ЦИЉ 6: Нормализација ваздушног саобраћаја на Балкану  

Активност 1 
Учешће на састанку о нормализацији ваздушног саобраћаја на Балкану под окриљем НАТО 

(BANM) 
у току 

1.1.4 Сарадња у оквиру система међународних организација – УН, ОЕБС и СЕ  

 ЦИЉ 1: Активно учешће у свим аспектима рада УН  

Активност 1 

Допринос раду специјализованих агенција, конкретно ангажовање у телима и у оквиру 

активности УН и предлагање кандидата за функције унутар система УН, укључујући и 

одговорне функције 

стални 

процес 

Активност 2 
Наставак сарадње са агенцијама и програмима УН које имају своје канцеларије у Србији, као 

и са УНДП (Програм CASM о уништавању вишка муниције, борбу против корупције, итд) 

стални 

процес 

Активност 3 
Активности у оквиру Међуресорне радне групе за спровођење Агенде о одрживом развоју до 

2030. године 
у току  



 

 ЦИЉ 2:  Наставак конкретног доприноса очувању међународног мира и стабилности  

Активност 1 
Учешће  у мултинационалним операцијама под мандатом УН и у операцијама ЕУ за 

управљање кризама 
у току 

 
ЦИЉ 3: Сарадња са међународним цивилним и безбедносним мисијама под окриљем 

УН у обављању статусно неутралне улоге у оквиру Резолуције СБ УН 1244 
 

Активност 1 
Сарадња са представницима мисија УНМИК, КФОР, и ЕУЛЕКС у процесу имплементације 

Резолуције СБ УН 1244 
у току 

 
ЦИЉ 4: Спровођење норми, принципа и стандарда који произилазе из основних 

докумената ОЕБС 
 

Активност 1 
Наставак сарадње са Мисијом ОЕБС у Србији у спровођењу реформи у свим областима и 

прихватање европских стандарда 
у току 

Активност 2 
Постизање високих стандарда демократије, владавине права, и поштовања људских права и 

слободе медија 

стални 

процес 

Активност 3 Сарадња са Мисијом ОЕБС у оквиру Резолуције СБ УН 1244, у оквирима њеног мандата у току 

 ЦИЉ 5: Допринос јачању сигурности и безбедности у региону ОЕБС   

Активност 1 
Активно учешће у све три димензије ОЕБС: политичко-војној, економско-еколошкој и  

људској димензији   

стални 

процес 

Активност 2 Учешће у раду Парламентарне скупштине ОЕБС  
стални 

процес 

 
ЦИЉ 6: Пуна примена стандарда Савета Европе који се односе на заштиту људских 

права, демократију и владавину права 
 

Активност 1  Спровођење релевантних стандарда Савета Европе    
стални 

процес 

1.2 УНУТРАШЊЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЕКОНОМСКЕ РЕФОРМЕ   

1.2.1 Људска права  

 ЦИЉ 1: Спровођење политике инклузије Рома    

Активност 1 

Спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за 

период од 2016. до 2025. године и пратећег Акционог плана за период од 2019. до 2020. 

године 

у току 

Активност 2 Учествовање ромске популације у спровођењу стратегије у току 



 

Активност 3 

Учествовање у међународним иницијативама у области инклузије Рома (Интеграције Рома 

2020, Савет Европе, ОЕБС, Европска унија), спровођење ИПА пројеката Европске комисије 

посвећених унапређењу положаја ромске популације 

у току 

 
ЦИЉ 2: Спровођење постојећег законодавства, унапређивање положаја припадника 

угрожених друштвених група и процеса праћења остваривања обавеза преузетих 

ратификованим међународним уговорима 

 

Активност 1 Израда нове Стратегије за борбу против дискриминације и пратећег Акционог плана у току 

Активност 2 
Унапређење рада и активности Савета за праћење примене препорука механизама 

Уједињених нација за људска права 

стални 

процес 

1.2.2 Владавина права  

 
ЦИЉ 1:  Унапређење независности, транспарентности, одговорности и ефикасности 

судства  
 

Активност 1 
Усвајање Националне стратегије за развој правосуђа за период 2019-2024. године и пратећег 

Акционог плана 
2019. г. 

Активност 2 Успостављање јединственог система „е-Јustice“ Министарства правде  у току 

Активност 3 
Текући рад на унапређењу правног оквира и његовог усклађивања са међународним 

стандардима (међународне конвенције и правне тековине ЕУ) 

стални 

процес 

Активност 4 Унапређење система обуке носилаца правосудних функција у току 

Активност 5 

Комплетно опремање Министарства правде, судова и јавних тужилаштава компјутерском 

опремом, стандардизација информационо-комуникационе опреме  

Побољшање транспарентности и ефикасности (јавни тужиоци и систем кривичних санкција) 

стални 

процес  

Активност 6 

Подршка Министарству правде у даљем унапређењу аутоматског вођења предмета у 

међународној правној помоћи („Serbian Luris“) и даљем умрежавању са Републичким јавним 

тужилаштвом, судовима и Управом за извршење кривичних санкција  

стални 

процес 

 
ЦИЉ 2: Изградња институционалних капацитета и смањење броја заосталих предмета 

у правосудном систему    
 

Активност 1 Унапређење рада јавних бележника и јавних извршитеља 
стални 

процес 

 
ЦИЉ 3: Даље усклађивање кривичног законодавства са међународним и ЕУ 

стандардима  
 

Активност 1 Континуирана обука носилаца правосудних функција у области кривичног законодавства 
стални 

процес 



 

Активност 2 
Анализа досадашње имплементације законских решења и даље усклађивање са предлозима 

GRECO, УН и MONEYVAL  

стални 

процес 

 ЦИЉ 4: Спровођење Стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана  

Активност 1 
Изградња капацитета надлежних органа за делотворну борбу са системском корупцијом и 

успостављање ефикаснијег система кажњавања коруптивних радњи 

стални 

процес 

Активност 2 Повећање транспарентности финансирања политичких активности  
стални 

процес 

 
ЦИЉ 5: Изградња институционалних капацитета и ефикасност у раду институција за 

борбу против организованог криминала 
 

Активност 1 
Континуирана обука запослених у оквиру правосудног система за борбу против 

организованог криминала 

стални 

процес 

Активност 2 
Изградња капацитета и развој информационо-комуникационе технологије у оквиру 

Дирекције за управљање одузетом имовином (DMSP) 

стални 

процес 

Активност 3 Континуирана обука особља за рад у затворима са специјалним режимом  
стални 

процес 

Активност 4 
Континуирана обука за откривање и успешно вођење акције против организованог 

криминала 

стални 

процес  

Активност 5 Наставак и јачање националних мера за борбу против трговине људима 
стални 

процес 

Активност 6 

Наставак и даље јачање сарадње и координације са релевантним регионалним и 

међународним структурама за борбу против трговине људима 

 

стални 

процес 

1.2.3 
Нови безбедносни изазови: Борба против тероризма, контрола наоружања и сајбер  

одбрана  
 

 
ЦИЉ 1: Пуна примена националних мера и међународних обавеза у борби против 

тероризма  
 

Активност 1 

Потпуна посвећеност преузeтим међународним обавезама, тј. испуњавању захтева из 

Резолуције СБ УН 1373 (2001. год.) о законској и институционалној оспособљености за борбу 

против терористичких активности, Резолуције 1624 o подстицању на вршење терористичких 

аката и Резолуције 2178 (2014. год.) о јачању капацитета за спречавање токова страних 

терористичких бораца; испуњавање захтева  из других међународних конвенција и споразума 

који се односе на борбу против тероризма  

стални 

процес 



 

Активност 2 
Јачање и продубљивање међународне сарадње с фокусом на регионалну и прекограничну 

сарадњу у циљу спречавања тероризма и контроле миграција 

стални 

процес 

Активност 3 
Јачање националних органа задужених за борбу против тероризма, контролу миграција као и 

за међуагенцијску сарадњу  

стални 

процес 

 
ЦИЉ 2:  Јачање националног законодавства и унапређење сарадње у области контроле 

извоза, посебно са ЕУ и суседним земљама 
 

Активност 1 
Давање доприноса регионалним активностима које имају за циљ унапређење система 

контроле извоза оружја, војне опреме и робе са двоструком наменом  

стални 

процес 

Активност 2 Усклађивање националног законодавства са прописима EУ  
стални 

процес 

Активност 3 Интензивирање регионалне сарадње  
стални 

процес 

 
ЦИЉ 3: Чланство у међународним механизмима контроле у области неширења оружја 

за масовно уништење и контролу наоружања 
 

Активност 1 Извршавање обавеза које произилазе из међународних уговора и конвенција 
стални 

процес 

Активност 2 
Наставак активности за приступање Васенарском аранжману (WA), Аустралијској групи 

(АG) и Режиму за контролу ракетне технологије (MTCR) 

стални 

процес 

 
ЦИЉ 4: Обука представника привредног и владиног сектора у области контроле извоза 

и превенције кријумчарења контролисаних производа 
 

Активност 1 Обука представника привредних субјеката и владиног сектора у области контроле извоза   
стални 

процес 

Активност 2 Даља обука запослених у државној администрацији 
стални 

процес 

Активност 3 Обука службеника у оквиру царинских органа    
стални 

процес  

 
ЦИЉ 5: Унапређење националних механизама за смањење нелегалног поседовања 

малокалибарског и лаког оружја 
 

Активност 1 Јачање свести грађана о утицају и опасности од нелегалног поседовања оружја 
стални 

процес 

Активност 2 Спровођење дугорочних и редовних активности за контролу малокалибарског и лаког оружја 
стални 

процес 



 

Активност 3 Спровођење легализације оружја периодично 

 
ЦИЉ 6: Унапређење способности за заштиту критичне комуникационе 

инфраструктуре и информационих система од сајбер напада  
 

Активност 1 
Изградња људских, професионалних и организационих капацитета надлежних органа у 

области сајбер одбране 
2019-2021.г. 

Активност 2 
Успостављање механизама на нивоу Владе и структуре сајбер одбране за координацију и 

спровођење активности у вези са сајбер одбраном 
2019-2021.г. 

Активност 3 
Успостављање међународних механизама за координацију који омогућују интеракцију  са 

другим државама и међународним организацијама у стварном времену, како би се 

делотворно интервенисало у случајевима сајбер напада и омогућила размена података 
2019-2021.г. 

Активност 4 Потпуно усаглашавање Закона о информационој безбедности са НИС Директивом 2019-2021.г. 

1.2.4 Економске реформе  

 
ЦИЉ 1:  Доношење пакета реформских мера усмерених на јачање конкурентности 

српске привреде, повећање извоза, смањење трговинског дефицита 
 

Активност 1 Окончање преговора о приступању Светској трговинској организацији  у току 

Активност 2 Повећање извоза и унапређење конкурентности, убрзање економског раста  
стални 

процес 

Активност 3 Подстицање климе инвестирања и тржишног положаја локалних производа 
стални 

процес 

 
ЦИЉ 2: Даља реформа пореског система, односно јачање атрактивности пословног 

амбијента, посебно за стране инвеститоре 
 

Активност 1 Обезбеђивање ефикаснијег и праведнијег пореског система оријентисаног на раст  
стални 

процес 

Активност 2 Подстицање запошљавања и конкурентности српске привреде 
стални 

процес 

Активност 3 Смањење „сиве” економије 
стални 

процес 

 
ЦИЉ 3:  Окончање програма реструктурирања фирми у државном власништву и 

промена структуре власништва, тј. окончање процеса приватизације 
 

Активност 1 Усвајање неопходних подзаконских аката и прописа 
стални 

процес 

Активност 2 Окончање процеса приватизације кроз стечај, ликвидацију или реструктурирање  2019-2020.г. 



 

 

 

 

 

 
ЦИЉ 4:  Енергетска безбедност: Обезбеђивање сигурности снабдевања енергијом и 

енергентима допринос стабилности снабдевања енергијом и енергентима у региону 
 

Активност 1 

Реализација активности које се односе на унапређење сигурности снабдевања, а које су  

дефинисане Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са 

пројекцијама до 2030. године и Уредбом о утврђивању Програма остваривања Стратегије 

2019-2023.г. 

Активност 2 Уређење тржишта природног гаса у складу са директивама ЕУ 2019-2020.г.  

Активност 3 
Допринос реализацији активности у оквиру Иницијативе за гасно повезивање централне и 

југоисточне Европе (CESEC) 
2019-2023.г.  

Активност 4 Реализација новог правца снабдевања Републике Србије природним гасом 2019-2023.г 

Активност 5 Комплетно функционисање подземног складишта гаса „Банатски Двор” 

складиште гаса је 

у функцији са 

капацитетом од 

450 мил. м3 гаса. 

Даље ширење 

капацитета до 

могућих 800 мил. 

м3 гаса зависиће 

пре свега од 

потреба домаћег, 

односно 

регионалног 

тржишта 

Активност 6 Развој и побољшање енергетске инфраструктуре и производних капацитета 
стални 

процес 

Активност 7 Учествовање у ширим регионалним пројектима који се односе на снабдевање енергијом 
стални 

процес 

1.2.5 Унапређење демократске контроле оружаних снага и обавештајних служби     

 ЦИЉ 1: Јачање надзорне улоге Парламента  

Активност 1 Обука доносилаца одлука, размена најбоље праксе, сарадња са ОЕБС/ЕУ/DCAF у току  

Активност 2 
Јачање сарадње са организацијама цивилног друштва које се баве питањима безбедности и 

одбране 
у току 



 

 

II ПОГЛАВЉЕ 

ОДБРАМБЕНА И ВОЈНА ПИТАЊА 

 

 

 Циљеви и активности                        
Временски 

рокови 

2.1. ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ  

2.1.1. Унапредити допринос Србије глобалној безбедности  

Активност 1 Повећати учешће Србије у мултинационалним операцијама (види одељак 2.4) 

Повећање 

капацитета је процес 

који је у току. Сваку 

одлуку о учешћу 

треба да одобри 

Народна скупштина 

Активност 2 Наставити са учешћем у регионалним безбедносним форумима стални процес 

Активност 3 
Успоставити националне капацитете за учешће цивилних експерата у мултинационалним 

операцијама 
2020. г. 

2.1.2. Укључивање у  Заједничку безбедносну и одбрамбену политику ЕУ   

Активност 1 Усаглашавање са ЗБОП ЕУ стални процес 

Активност 2  Започети учешће у борбеним групама Европске уније (EUBG) 2020. г. 

Активност 3  Сарадња са Европском одбрамбеном агенцијом (ЕDА) у току 

Активност 4 

Индиректно ангажовати Министарство одбране у наредним ИПА пројектима за потребе 

процеса приступања Европској унији од ширег друштвеног значаја, у областима попут: 

ванредних ситуација, инфраструктуре, здравства и здравствене заштите, људских ресурса, 

информационих система, образовања, енергетске ефикасности, заштите животне средине, 

културе и слично 

стални процес 

2.1.3. Учешће у Програму ПзМ  

Активност 1  
Наставити учешће у Програму планирања и прегледа (PARP) и Концепту оперативних 

способности (ОСС) имплементацијом усвојених циљева партнерства 
у току 



 

Активност 2  
Истражити могућности за учешће у пројектима „паметне“ одбране и стандардизације и 

појачати билатералну сарадњу 
у току 

Активност 3  
Сарадња са НАТО војном канцеларијом за везу у Београду по питању реформе система 

одбране и помоћи 
у току 

2.1.4 Учешће у Програму BI  

Активност 1 Примена препорука из Извештаја о самопроцени изградње интегритета  у току 

Активност 2 Учешће у BI прилагођеном за југоисточну Европу  у току 

Активност 3 Развој институционалних капацитета за изградњу интегритета у сектору одбране у току 

Активност 4 Процењивање напретка у спровођењу Програма BI стални процес 

Активност 5 
Дељење искустава са учесницама Програма BI и помоћ партнерским државама у изградњи 

институционалних капацитета 
стални процес 

2.1.5. Уништавање и безбедно складиштење вишка наоружања и муниције  

Активност 1  
Реализација пројекта НАТО Поверилачког фонда за помоћ у демилитаризацији вишка 

муниције у Републици Србији, у капацитетима Техничко-ремонтног завода у Крагујевцу 
у току 

2.2. ОКВИРИ РЕФОРМЕ СИСТЕМА ОДБРАНЕ  

2.2.1. Оквир реформи на стратегијском и доктринарном нивоу   

Активност 1  

Имплементација Стратегије одбране Републике Србије, праћење изазова, ризика и претњи 

по безбедност Републике Србије (стање безбедности на националном, регионалном и 

глобалном нивоу) 

стални процес 

Активност 2  Имплементација Доктрине Војске Србије, унапређујући је по потреби стални процес 

Активност 3  Развој доктринарних докумената у  Војсци Србије стални процес 

2.2.2. Оквир реформи на нормативном и правном нивоу  

Активност 1  Израда подзаконских аката на бази донетих закона стални процес 

Активност 2  Усклађивање прописа у области одбране са одредбама ЕУ стални процес 

2.2.3. Оквир реформи на организационом и функционалном нивоу  
Активност 1 Унапредити и оптимизовати организациону и функционалну структуру MО и ВС у току 

2.3. ПЛАНИРАЊЕ ОДБРАНЕ  

Активност 1  
Одабир и имплементација Циљева партнерства под окриљем Програма планирања и 

прегледа – PARP 
стални процес 



 

2.4. 
ПИТАЊА ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ И УЧЕШЋЕ У МУЛТИНАЦИОНАЛНИМ 

ОПЕРАЦИЈАМА 
 

2.4.1. Постизање интероперабилности  

Активност 1  
Успостављање националног система кодификације компатибилног са Системом 

кодификације НАТО (NCS) 
у току 

Активност 2  Учешће у програмима „паметне“ подршке Агенције за подршку НАТО (NSPA)  у току 

Активност 3  

Усклађивање националног законодавства у области одбране са међународним  

законодавством у области одбране у погледу транспорта људства, наоружања и војне 

опреме 

стални процес 

Активност 4  
Стварање услова за коришћење капацитета стратешког транспорта за јединице које су 

декларисане за учешће у мултинационалним операцијама   
стални процес 

Активност 5  Израда планова за стратешки транспорт за учешће у мултинационалним операцијама стални процес 

Активност 6  
Развој различитих верзија – модела логистичке подршке за јединице ВС укључене у 

мултинационалне операције 
стални процес 

Активност 7  Унапређење функционисања подршке земље домаћина стални процес 
Активност 8  Стандардизација – усвајање и имплементација релевантних стандарда стални процес 

Активност 9 

Развити различите моделе ангажованих снага у мултинационалним операцијама, 

ојачавањем постојећих јединица ваздухопловном компонентом, у складу са задацима и 

захтевима конкретне мисије 

стални процес 

Активност 10 
Изградња капацитета Центра за обуку „Југ” који ће бити отворен за земље партнере 

ПзМ/НАТО 

у току 

до краја 2021.г. 

(PTEC) 

2.4.2. Школовање  

Активност 1  

Развијање система професионалног војног образовања и обуке снага декларисаних за ПзМ 

у мултилатералним операцијама  (за официре и подофицире) који је у потпуности у складу 

са стандардима НАТО 

у току 

Активност 2  
Изградња капацитета за учешће у мултинационалним операцијама под мандатом УН и у 

операцијама ЕУ за управљање кризама 
стални процес 

Активност 3  
Активно учешће АБХО Центра у Крушевцу као центра за школовање и обуку за ПзМ 

(PTEC) 
у току 

2.4.3. Обука и вежбе  
Активност 1  Обука штабних официра и подофицира који похађају курсеве обуке у иностранству стални процес 



 

Активност 2  
Обука  штабних официра и подофицира који похађају курсеве у земљи уз подршку 

партнерских земаља 
стални процес 

Активност 3  Извођење мултинационалних вежби у земљи са јединицама партнерских земаља  стални процес 
Активност 4  Извођење мултинационалних вежби у иностранству са јединицама партнерских земаља стални процес 

Активност 5  
Обука људства за учешће у мултинационалним операцијама под мандатом УН и у 

операцијама ЕУ за управљање кризама  
стални процес 

2.4.4. Концепт оперативних способности  

Активност 1  
Утврдити Систем оцењивања компатибилан са Системом оцењивања НАТО применом 

Концепта оперативних способности 
у току 

Активност 2  Изградња капацитета за примену Концепта оперативних способности у току 

Активност 3  
Оцењивање декларисаних јединица планираних за ангажовање у ПзМ у складу са 

захтевима Концепта оперативних способности 
у току 

Активност 4  
Учествовати у размени информација о декларисаним јединицама са другим чланицама 

ПзМ/савезницима НАТО  
у току 

Активност 5 
Отпочињање активности декларисања нових јединица за „базен снага“ Концепта 

оперативних способности 
2019-2023. г. 

2.5. ЕКОНОМИЈА ОДБРАНЕ  

2.5.1. 
Модернизација Војске Србије, укључујући набавку савременијег наоружања и војне 

опреме 

у складу са 

плановима тактичког 

носиоца и 

расположивим 
финансијским 

средствима 

Активност 1  
Наставити организовање Обједињених пројектних тимова кроз сусрете стручњака, са 

радионицама за доношење специфичних одлука 
стални процес 

Активност 2  Припремање документације за набавку и спровођење поступака набавки стални процес 
Активност 3  Спровођење поступака набавке стални процес 
Активност 4  Унапредити комуникацију са предузећем одговорним за опремање ВС  стални процес 

Активност 5  
Водити у потпуности рачуна о интегритету институција приликом реализације наведених 

активности 
стални процес 

2.5.2. Унапређење трговине и сарадње у области војне индустрије  

у складу са 

пословном агендом 

релевантних 

предузећа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активност 1  
Сарадња одбрамбене индустрије Р. Србије и Војнотехничког института са истраживачким, 

развојним и производним капацитетима 
стални процес 

Активност 2  
Сарадња са НАТО у области истраживања и развоја и учешће у активностима 

Конференције националних директора за наоружање (CNAD) и програма „Наука за мир“ 
у току 

Активност 3  Усклађивање са европским прописима за контролу извоза у току 

Активност 4  Истражити могућности тендера са НАТО савезницима и партнерима у току 



 

 III ПОГЛАВЉЕ 

  ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА, НАУЧНА САРАДЊА, 

УПРАВЉАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА И СИСТЕМ ПЛАНИРАЊА У 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

 Циљеви и активности Временски 

оквир 

3.1 ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА  

 ЦИЉ 1: Подизање свести о питањима националне и регионалне безбедности  

Активност 1 
Подстицање разумевања и подршке међународној и регионалној сарадњи, укључујући и 

прекограничну сарадњу са суседима 
стални процес 

Активност 2 Спровођење информативне кампање о реформама у сектору одбране   стални процес 

 
ЦИЉ 2:  Боље разумевање јавности о активностима Србије у оквиру Партнерства 

за мир кроз суштинску и објективну информативну кампању и јавну дебату  
 

Активност 1 
Усвајање и спровођење Стратешких смерница за информисање јавности о процесу 

сарадње Републике Србије и Организације северно-атлантског уговора (НАТО) кроз 

програм ПзМ 

2019-2021.г. 

Активност 2 Сарадња са цивилним друштвом у спровођењу Стратешких смерница стални процес 

Активност 3 

Обавештавање јавности о реализованим пројектима и заједничким активностима (на 

пример помоћ НАТО SPS програма, сарадња у области ванредних ситуација, 

билатерална сарадња, могуће признавање АБХО центра за обуку у Крушевцу од стране 

ПзМ, Поверилачки фонд за вишкове муниције и наоружања) 

стални процес  

 
ЦИЉ 3: Јачање сарадње са Одељењем НАТО за јавну дипломатију и билатерална 

сарадња са чланицама и партнерима НАТО  
 

Активност 1 Реализација заједничких активности и програма у области јавне дипломатије  2019 – 2021. г. 

Активност 2 
Организовање студијских посета; издавање публикација и брошура о сарадњи Србије и 

НАТО у оквиру ПзМ/IPAP; програми обуке  
2019 – 2021. г. 

Активност 3 
Настављање и унапређење сарадње са НАТО CPE, MLO Београд, државама чланицама и 

партнерима 
стални процес 

Активност 4 Оснивање Документационог центра/информативног центра за НАТО/ПзМ  2019 – 2021. г. 

3.2 ДОПРИНОС БЕЗБЕДНОСТИ КРОЗ НАУЧНУ САРАДЊУ  

 
ЦИЉ 1:  Допринос унапређењу сарадње и активнијем учешћу у програму НАТО 

„Наука за мир и безбедност“ 
 



 

Активност 1 

Информисање  јавности о могућностима учешћа  и организовање информативних 

догађаја (инфо дана, обука и радионица) у циљу промоције Програма међународне 

научне и технолошке сарадње, укључујући и  НАТО програм – „Наука за мир и 

безбедност“ 

2019 – 2021. г. 

Активност 2 Унапређење сарадње са Одељењем за научну сарадњу Секретаријата НАТО 2019 – 2021.г. 
Активност 3 Идентификација и утврђивање приоритета у области научне и технолошке сарадње 2019 – 2021.г. 

 
ЦИЉ 2:  Стварање повољног институционалног научног и технолошког 

амбијента за реализацију међународних пројеката са српским учешћем 

 

 

Активност 1 
Допринос унапређењу институционалног окружења за реализацију пројеката којима се 

јачају научноистраживачки капацитети Републике Србије 
2019 – 2021.г. 

Активност 2 Примена науке и истраживања, инфраструктурних и других пројеката за учешће Србије 2019 – 2021.г. 

Активност 3 
Подршка реализацији међународних  пројеката са српским учешћем  у области науке и 

технологије 
2019 – 2021.г. 

 
ЦИЉ 3:  Унапређење сарадње са земљама у региону и успостављање и унапређење 

сарадње са земљама чланицама и партнерима НАТО          
 

Активност 1 
Успостављање и унапређење билатералне сарадње са државама у региону, државама 

чланицама НАТО и партнерским државама 
стални процес  

Активност 2 
Успостављање и унапређење мултилатералне сарадње са државама у региону, државама 

чланицама НАТО и партнерским државама 
стални процес 

Активност 3 Идентификација и реализација регионалних пројеката од заједничког интереса стални процес 

3.3 
СИСТЕМ СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА 

ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА  
 

 ЦИЉ 1: Даље јачање и развој капацитета релевантних институција  

Активност 1 
Повећање капацитета (снаге, средства) субјеката и снага система смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама који се баве координацијом и 

управљањем ванредним ситуацијама     

стални процес 

Активност 2 Нови, побољшани програми обуке за особље на руководећем и оперативном нивоу   стални процес 
Активност 3 Развој процедуре раног упозорења на националном нивоу 2019 – 2021. г. 

Активност 4 
Даља примена Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама 
стални процес 

Активност 5 Побољшање цивилно-војне сарадње у области планирања ванредних ситуација    стални процес 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦИЉ 2: Финализација свих докумената (стратегија, националних планова) који 

се односе на ванредне ситуације и управљање у кризним ситуацијама 
 

Активност 1 Израда Националног плана заштите и спасавања на свим нивоима 2019 – 2021. г. 
Активност 2 Израда процене ризика на свим нивоима (националном, регионалном, локалном) 2019 – 2021. г. 

 ЦИЉ 3: Унапређење регионалне сарадње      

Активност 1 
Споразуми о сарадњи у области заштите од катастрофа и управљања у ванредним 

ситуацијама  
2019 – 2021. г. 

Активност 2 Успостављање регионалних система за рано упозоравање и узбуњивање 2019 – 2021. г. 
Активност 3 Заједничке вежбе и обука  2019 – 2021. г.  

 ЦИЉ 4: Развој међународне сарадње   

Активност 1 Ангажовање и учествовање у активностима и вежбама EADRCC стални процес 

Активност 2 
Побољшање сарадње и достизање интероперабилности са системима планирања 

непредвиђених и хитних ситуација (CEP) држава укључених у НАТО и ПзМ 
стални процес 



 

 IV ПОГЛАВЉЕ 

 

ЗАШТИТА ТАЈНИХ ПОДАТАКА  

 

 

 Циљеви и активности Временски 

оквир 

 
ЦИЉ 1: Окончање оснивања Канцеларије Савета за националну безбедност и 

заштиту тајних података 
 

Активност 1 Доношење неопходних подзаконских аката и прописа 2019 – 2021.г. 
Активност 2 Јачање капацитета Канцеларије (у људству, техници, администрацији) 2019 – 2021.г. 

Активност 3 

Оснивање помоћних тела Канцеларије:  

- Орган за акредитацију у области безбедности (SAA) 

- Национални орган за безбедност комуникација (NCSA) 

- Национални орган за дистрибуцију (NDA) 

2019 – 2021.г. 

Активност 4 Оснивање система електронског преноса тајних података и његова заштита   

 
ЦИЉ 2: Унификација мера за заштиту тајних података (НАТО и ЕУ) и билатерална 

сарадња 
 

Активност 1 Успостављање система сертификације за приступ страним тајним подацима  у току 
Активност 2 Успостављање функционалних регистара тајних података  у току 

Активност 3 
Развој административних аранжмана за подршку Споразума између НАТО и Владе 

Републике Србије о безбедности информација 
у току 

Активност 4 Побољшање регионалне сарадње (билатерални споразуми о заштити тајних података)   2019 – 2021.г. 

 
ЦИЉ 3: Повећање оспособљености у циљу заштите критичних комуникационих и 

информационих система од сајбер напада  
 

 Активност 1 

Успостављање јединственог система и процедуре за акредитацију CIS за руковање тајним 

подацима, дефинисање мера заштите за CIS руковање тајним подацима, усвајање 

националног програма за подизање свести о коришћењу CIS за руковање тајним 

2019 – 2021.г. 



 

  

 

 

подацима, као и усвајање националне методологије процене ризика у погледу CIS 

руковања тајним информацијама 

 

Активност 2 
Израда свеобухватне анализе сајбер-претњи сертификованом CIS Републике Србије 

 
2019 – 2021.г.  

Активност 3 
Усклађивање стандарда за заштиту тајних података у државном CIS са стандардима 

НАТО у области сајбер безбедности     
2019 – 2021.г.  

Активност 4 
Изградња стручних и техничких капацитета надлежних органа Републике Србије за 

заштиту тајних података у CIS и против претњи из сајбер простора 
2019 – 2021.г.  

 
ЦИЉ 4: Даље усклађивање прописа о тајности података са ЕУ и међународним 

прописима и стандардима из области тајности података   
 

Активност 1 
Анализа досадашње имплементације прописа о тајности података Републике Србије у 

складу са ЕУ и међународним прописима  и стандардима 
2019 – 2021.г.  

Активност 2 
Измена прописа Републике Србије и њихово усклађивање са ЕУ и међународним 

прописима из области тајности података 
стални процес 

Активност 3 
Унапређење капацитета Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних 

података, Министарства правде и других државних органа за рад са тајним подацима 
стални процес 

Активност 4 Континуирана обука запослених у државним органима који поступају са тајним подацима стални процес 




