КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ
ПЛАНА
МИНИСТАРСТВО
ЗА ПОГЛАВЉЕ ПРАВДЕ
23
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
1/2022 О МЕХАНИЗМУ
РАНОГ УПОЗОРАВАЊА
ИЗВЕШТАЈ
1/2022 О СПРОВОЂЕЊУ
РЕВИДИРАНОГ
АКЦИОНОГ
ЗА ПОГЛАВЉЕ
23 ПЛАНА
ЗА ПОГЛАВЉЕ 23

БЕОГРАД, МАЈ 2022
БЕОГРАД, МАЈ 2022

ДЕО I Активности чије спровођење касни
I квартал 2022 (укључујући активности које касне и које су доспеле пре I квартала 2022)

Одговорна институција: Министарство правде
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови
за
отклањање
разлога кашњења
и
предложени
временски оквир

1.2.1.2. Измена Судског пословника у циљу прецизирања
правила о аутоматској (случајној) расподели предмета,
којима ће као један од критеријума расподеле бити
обухваћена и сложеност предмета

Нацрт измена и
допуна
Судског
пословника је у
фази
финализације.
Сложеност
промена
и
различита
отворена питања
која су се појавила
током
процеса
израде захтевају
више времена и
разматрања да би
се
нацрт
финализовао.

МП и ВСС ће
наставити рад на
изради
Нацрта
измена и допуна
Судског
пословника

1.2.1.6. Измена Правилника о управи у јавним
тужилаштвима у циљу прецизирања правила о аутоматској
расподели предмета, којима ће као један од критеријума
расподеле бити обухваћена и сложеност предмета

Измена законског
оквира (закона и
подзаконских
аката) у области
правосуђа
одложена је до
усвајања
амандмана
на
Устав Републике
Србије.

У циљу подршке
реализацији
ове
активности,
уз
подршку пројекта
„Јачање
независности
и
одговорности
правосуђа“,
28.9.2021. године
организован
је
округли сто на
коме
су
размотрена могућа
решења
за
унапређење
ефикасности
и
одговорности
јавних тужилаца у
Републици Србији.
ДВТ је навео нацрт
Правилника који је
био израђен 2015.
Нацрт Правилника
је
током

презентације
оцењен
као
одличан.
Закључено је да се
формира
радна
група која ће даље
анализирати
и
евентуално
унапредити
Правилник, након
чега
ће
га
доставити Већу на
усвајање.
1.2.1.11. Разграничење надлежности између Министарства
правде и Високог савета судства / Државног већа тужилаца /
Врховног касационог суда / Републичког јавног тужилаштва у
вршењу послова правосудне управе у области надзора над
радом и резултатима рада судова / јавних тужилаштава,
укључујући и област прикупљања и анализе статистичких
података

У априлу 2021.
године,
председник ДВТ је
заједно
са
председником
ВСС и министром
правде потписао
документ који се
односи
на
разграничење
надлежности
судских савета и
Министарства
правде. Они су
једногласно
закључили
да
питања преноса
дела надлежности
са Министарства
правде на савете
подразумевају
неминовно
редефинисање
буџетске
компоненте, у ком
случају
је
оцењено да у
овом
тренутку
није сврсисходно
приступити
нормативној
интервенцији.

Измене и допуне
сета правосудних и
других
сродних
закона, који се
односе
на
разграничење
надлежности,
у
складу са уставним
законом,
биће
усвојене 12 месеци
од
проглашења
Акта о промени
Устава у Народној
скупштини.

1.3.3.1. Израда свеобухватне анализе утицаја резултата
реформе у правосуђу након Функционалне анализе
правосуђа Светске банке 2014

Анализа
је
одложена
због
ситуације са COVID
19. Министарству
правде је 2021.
Достављен нацрт
анализе
на
коментаре.
Министарство
правде
је

Финални нацрт се
очекује у наредном
периоду

(иста активност 1.3.4.1. и 1.3.5.1., повезана 1.3.5.2)

доставило
коментаре
на
Нацрт у јесен
2021. године
1.3.3.4. Даље унапређење инфраструктуре правосудне
мреже и одговарајућих процедура, а на основу резултата
средњерочне процене из активности 1.3.3.1, 1.3.4.1. и 1.3.5.1.

Анализа
је
одложена
због
ситуације са COVID
19. Министарству
правде је 2021.
Достављен нацрт
анализе
на
коментаре.
Министарство
правде
је
доставило
коментаре
на
Нацрт у јесен
2021. године

Финални нацрт се
очекује у наредном
периоду

1.3.6.1. Измена Закона о парничном поступку у циљу
унапређења ефикасности а нарочито у делу који се односи
на достављање писмена, снимање суђења и процесну
дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу ЕСЉП и
Уставног суда

Након именовања
новог руководства
Адвокатске
коморе Србије и
Адвокатске
коморе Београда,
министар правде
се у новембру
2021.
године
састао са новим
председником
АКС
и
председником
АКБ.
Наставак
рада Радне групе
за израду Закона о
изменама
и
допунама ЗПП био
је
једна
од
главних тема. На
основу
овог
споразума, Радна
група за измене и
допуне
ЗПП
наставила је рад
на овим изменама
у децембру 2021.
године у циљу
даљег
унапређења
нацрта
уз
укључивање
представника обе
адвокатске
коморе
(представници
адвокатских

Проширена радна
група
са
представницима
Адвокатске коморе
Србије наставиће
са радом након
формирања нове
владе. Усвајање се
очекује
до
4.
квартала
2022.
године.

комора, односно
адвокати, 50 одсто
чланова РГ).
Међутим, Радна
група је престала
са радом када је
21.
децембра
2021. Скупштина
Адвокатске
коморе Београда
(АКБ)
изгласала
одлуку
да
београдски
адвокати обуставе
рад
од
24.
децембра
2021.
године
до
испуњења
захтева. Адвокати
су
тражили
повлачење
из
јавне
расправе
Нацрта измена и
допуна ЗПП у
целости;
и
отклањање
правне
несигурности
изазване
доношењем
измењеног става
Врховног
касационог суда
од 16. септембра
2021. на начин
који
би
био
прихватљив
грађанима
и
адвокатима
Поред тога, Виши
суд у Београду
донео
је
31.
децембра
2021.
године
привремену меру
којом
је
суспендовао
одлуку Скупштине
АКБ о обустави
рада београдских
адвоката. То значи
да би београдски
адвокати који су
обуставили рад од
24.
децембра

2021.
године
могли да почну да
раде и поступају у
предметима
од
31.
децембра
2021. године.
1.3.6.2. Измена Законика о кривичном поступку у циљу
унапређења ефикасности поступка а нарочито у делу који се
односи на достављање писмена, снимање суђења и
процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ стандарде, праксу
ЕСЉП и Уставног суда

Свеобухватне
промене
су
неопходне у циљу
усклађивања
са
acquis,
првенствено
у
ПГ23 и ПГ24. У
мају 2021. године
формирана
је
Радна група за
анализу кривичног
поступка у циљу
утврђивања
и
отклањања
недостатака ЗКП,
како би на основу
резултата анализе
припремила
Нацрт закона о
изменама
и
допунама
Законика
о
кривичном
поступку

Због
сложености
измена и потребе
за координацијом
различитих
институција, рад на
изради амандмана
захтева
додатно
време. Усвајање је
планирано за 4.
квартал
2022.
године.

1.3.6.8. Анализа и по потреби измена Закона о јавном
бележништву и пратећег сета закона, у складу са ЕУ
стандардима, уз помоћ експерата и на основу резултата
примене.

Анализа
је
одложена, након
консултација
са
ЈБК

У току је рад на
финализацији
анализе.

1.3.6.13. Израда и усвајање
унапређење примене медијације

Усвајање
Стратегије
медијације
је
одложено јер је
било
потребно
додатно време за
дискусију
о
одређеним
решењима
са
релевантним
заинтересованим
странама.
Одложено
усвајање
Стратегије
о
медијацији
изазива кашњење
у
повезаним
активностима.

Рад на стратегији је
одложен
и
наставиће се до IV
квартала 2022.

стратешког

оквира

за

Повезане активности 1.3.6.14. и 1.3.6.15. укључујући усвајање
новог закона и подзаконских аката

1.3.6.18. Cистематизација одговарајућег броја радних места у
Министарству надлежном за послове правосуђа за вођење
стручних и административних послова, укључујући:
вођење Регистра посредника и израда нацрта одлука које се
тичу дозвола;
Вођење регистра обука за посреднике, израда нацрта одлука
које се односе на акредитацију за спровођење обука и
надзор над спровођењем програма обуке;

Наставак рада на
усвајању Закона о
посредовању
у
решавању
спорова
и
релевантних
стратешких
докумената
се
очекује
до
4.квартала
2022.године.

Након
усвајања
поменутих
докумената
приступиће
се
изради
Правилника
о
систематизацији.

Извршена
је
неформална
анализа
нормативног
оквира
који
регулише питање
права на правни
лек
и
надлежности
за
одлучивање
о
правним
лековима,
објављивање
судских одлука и
образложења. На
основу резултата
те
анализе
израђен је Нацрт
закона
о
изменама
и
допунама Закона
о
парничном
поступку

Анализа
нормативног
оквира
који
регулише питање
узимања у обзир
судске праксе биће
спроведена након
усвајања Уставних
амандмана.

Чека се одобрење
Министарства
финансија
за
предложени
кадровски план.

По
добијању
одобрења
приступиће
се
реализацији
наведене
активности.

Вођењ
е осталих релеватних регистара;
Вођењ
е статистике и анализа података и тренутног стања за
потребе Комисије за спровођење поступка одузимања
дозволе за посредовање
Вођењ
е других стручних и административних послова који се
односе на систем посредовања и њен развој.
1.3.9.1. Анализа нормативног оквира којим се уређују
питања: узимање у обзир судске праксе; право на правни лек
и надлежности за одлучивања по правним лековима; као и
објављивања судских одлука и образложења
1.3.9.2. Последичне измене нормативног оквира

1.4.4.1. Активности усмерене на стварање и побољшање
служби за подршку и помоћ сведоцима и оштећенима на
националном нивоу, базиране на претходним анализама и
узимајући у обзир већ успостављене службе за подршку и
помоћ оштећенима у судовима и јавним тужилаштвима
1.4.4.8. Успостављање мреже служби на нивоу целе земље

за подршку жртвама, сведоцима и оштећеним у истрази и
свим фазама кривичног поступка

3.5.1.18
Активности успостављања и унапређења служби за подршку
и помоћ жртвама и сведоцима и и успостављања
националне мреже; активности које укључују праћење
стратегије за жртве

3.3.2.17. Измена и допуна Закона о јавном тужилаштву којом
се прописује дисциплински прекршаји у делу који се односи
на одговорност јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца
за неовлашћено саопштавање медијима информација о
текућим или планираним кривичним истрагама

С обзиром на
обим
посла
запослених у МП у
вези са уставним
амандманима,
није
било
довољно времена
и/или кадрова за
подршку
имплементацији
стратегије

У
циљу
подстицања
имплементације
стратегије,
Министарство
правде је у 1.
кварталу
2022.
године изменило
Правилник
о
систематизацији,
одређујући
запослено лице (1)
за
рад
на
активностима
координације
у
вези
са
успостављањем
мреже служби за
подршку жртвама.
Састанак
Координационог
тела за праћење
Стратегије одржан
је 22. марта 2022.
године. Пројекат
„Подршка жртвама
и
сведоцима
кривичних дела“
наставиће
да
пружа подршку у
имплементацији
Стратегије.

Ову активност није
могуће спровести
пре
измена
закона, које ће
проистећи
из
уставних
амандмана.

Измене и допуне
Закона о јавном
тужилаштву
планиране су у
оквиру измена које
ће проистећи из
уставних
амандмана.
У
складу
са
уставним законом,
измене ће бити
усвојене 12 месеци
од
проглашења
Акта о промени
Устава у Народној
скупштини.

3.4.3.6. Усвајање измена и допуна Закона о ванпарничном
поступку.

Активност
је
повезана
са
изменама
Породичног
закона које још
нису спроведене

Доношење
Породичног закона
очекује се након
формирања нове
Владе.
МП
ће
контактирати
Радну групу за
измене
Породичног закона
како
би
припремили
неопходне измене
Закона
о
ванпарничном
поступку
и
ускладили рад на
изменама
и
допунама
ових
закона.

3.4.4.10.Изменити и допунити Закон о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица и пратеће подзаконске акте

Посебна
радна
група
Министарства
правде израдила
је Нацрт закона о
изменама
и
допунама Закона
о
малолетним
учиниоцима
кривичних дела и
кривичноправној
заштити
малолетних лица.
Нацрт је 1.10.2021.
године послат на
експертско
мишљење
Европској
комисији
(ЕК).
Мишљење
ЕК
добијено је крајем
2021. године

Радна група ће
наставити
са
радом, у циљу
усаглашавања
текста Нацрта са
коментарима ЕК.

Свеобухватне
промене
су
неопходне у циљу
усклађивања
са
Аcquis,
првенствено
у
ПГ23 и ПГ24. У
мају 2021. године
формирана
је
Радна група за
анализу кривичног
поступка у циљу
утврђивања
и
отклањања

Због
сложености
измена и потребе
за координацијом
различитих
институција, рад на
изради амандмана
захтева
додатно
време. Усвајање је
планирано за 4.
квартал
2022.
године.

3.4.4.14. Донети подзаконске акте којима се ближе уређује
примена васпитних налога у складу с приступом који
примену васпитних налога ставља у контекст одговорности
заједнице.

3.5.1.7. Изменити Законик о кривичном поступку на основу
препорука из анализе у циљу усклађивања са Аcquis у вези
са процесним гаранцијама
3.5.1.8. Анализа ефеката примене измена и допуна
Законика о кривичном поступку у вези са процесним
гаранцијама, са посебним освртом на законодавне,
оперативне и финансијске аспекте.
3.5.1.9. Изменити Законик о кривичном поступку у циљу
обезбеђења привремене правне помоћи која се одобрава
без непотребног одлагања након лишења слободе и пре
било каквог испитивања од стране полиције, другог органа
за спровођење закона или судског органа за потребе
кривичног поступка у коме учествује осумњичени или

окривљени.
3.5.1.10. Израдити „Писмо о правима“ које се обезбеђује
ухапшеном/осумњиченом/ окривљеном лицу од стране
полиције и/или тужилаштва
3.5.1.11. Дистрибуирати „Писмо о правима“ у свим
полицијским станицама и тужилаштву како би се омогућила
континуирана доступност: - на српском језику; - на језику
националних мањина у срединама у којима живе; - на
енглеском језику. Обезбеђивање превода „Писма о
правима“ од стране судског тумача на језик који
осумњичени или оптужени разуме уколико се тај језик
разликује од горе наведених.

недостатака ЗКП,
како би на основу
резултата анализе
припремила
Нацрт закона о
изменама
и
допунама
Законика
о
кривичном
поступку.

3.5.1.13. Изменити нормативни оквир у циљу ефикасне
примене минималних стандарда у вези права, подршке и
заштите жртава криминала/оштећених страна у циљу
усклађивања са Директивом 2012/29/ЕУ а у складу са
анализом усклађености.
3.5.1.14. Креирати и дистрибуирати брошуру/књижицу која
ће садржати информације о правима жртава (правна помоћ,
психолошка подршка, заштита, итд.) у складу са чланом 4.
Директиве 2012/29/ ЕУ.
3.5.1.21.Измена и допуна нормативног оквира у циљу
усклађивања са појмом жртве у међународним
споразумима о заштити људских права.

3.9.1.2. Анализа секторских прописа и израда плана за
њихово усклађивање са новим Законом о заштити личних
података

Због сложености
посла и потребе
координације
између
различитих
институција, рад
на изради анализе
и израде нацрта
Стратегије заштите
података
о
личности захтева
додатно време.

Радна група коју је
основала Влада за
припрему
Предлога
стратегије заштите
података
о
личности
са
Акционим планом
активно
ће
наставити рад на
изради Стратегије
и Акционог плана.

3.9.1.7 Изрaдa и усвajaњe зaкoнa и рeлeвaнтних
пoдзaкoнских aкaтa o упoтрeби видeo нaдзoрa, ради
усклађивања са Зaкoнoм o зaштити пoдaтaкa o личнoсти

Активност касни
због
процеса
разматрања
доношење више
законских
и
подзаконских
aкaтa o упoтрeби
видeo нaдзoрa са
софтвером
за
препознавање
лица, а у циљу
усклађивања
са
Зaкoнoм
o

Оформљено
је
више радних група
која се односе на
рад
МУП-а
и
зaштиту пoдaтaкa o
личнoсти,
које
прикупљају
податке о доброј
пракси
и
упоредноправним
решењима других
земаља ЕУ.

зaштити пoдaтaкa
o личнoсти.

2.2.7.4. Подизање нивоа свести код грађана о Закону о
заштити узбуњивача и подизање спремности да делују као
узбуњивачи.

Активност касни
из
техничких
разлога.

Министарство за
европске
интеграције
ангажовало
је
експерта
за
анализу примене
Закона о заштити
узбуњивача.
На
основу ове анализе
могле
би
се
извршити измене и
допуне закона и
приступити изради
брошуре.

2.3.2.1. Израдити анализу усклађености нормативног окира
РС са препорукама ФАТФ за вођење финансијских истрага
паралелно са кривичним истрагама, на основу које ће бити
израђен плански документ у области борбе против
финансијског криминала.

Министарству
правде
није
достављена
анализа експерта
на време.

Формирање
мултиресорне
радне групе која ће
извршити анализу
правног оквира у
области повраћаја
имовине
и
усклађености
са
правним
тековинама
Европске уније у
овој
области
одложена је за
други
квартал
2022.
године.
Анализа ће бити
окончана до краја
другог
квартала
ове
године
и
послужиће
као
полазна основа за
рад
напред
наведене
мултиресорне
радне групе.

2.3.2.5. Oмoгућити мeђусoбну пoвeзaнoст бaзa пoдaтaкa зa
кривичнe истрaгe, oднoснo бeзбeдaн систeм зa eлeктрoнску
рaзмeну инфoрмaциja измeђу jaвнoг тужилaштaвa, пoлициje,
Упрaвe цaринa, Пoрeскe упрaвe, Aгeнциje за борбу против
корупције и других рeлeвaнтних oргaнa кojи рaспoлaжу
бaзaмa пoдaтaкa oд знaчaja зa сузбиjaњe кoрупциje.

Републичко јавно
тужилаштво
је
дефинисало врсту
и обим података
који ће се делити
са
другим
државним
органима који ће
имати
приступ
НЦИС-у. Такође,
дефинисан
је
графички

Реализација
активности
се
очекује у наредном
кварталу.

кориснички
интерфејс
обавештајног
система у складу
са
потребама
корисника.
2.3.2.6. Донети подзаконски акт из чл. 16 ст. 4 Закона о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, тероризма и корупције којим ће
се уредити рокови, начин поступања и начин службене
комуникације полиције и јавног тужилаштва у предметима
организованог криминала и корупције.

Припремна фаза
документа
је
каснила.
Нацрт
подзаконског акта
из члана 16. став
4.
Закона
о
организацији
и
надлежности
државних органа у
сузбијању
организованог
криминала,
тероризма
и
корупције је у
фази припреме

Очекује се да ће
подзаконски
акт
бити финализован
у првој половини
2022. године

2.3.2.11. Усвојити нови Правилник о систематизацији радних
места у ТОК и посебним одељењима за сузбијање корупције,
у складу са спроведеном анализом потреба људских
капацитета у ТОК-у и посебним одељењима за сузбијање
корупције виших јавних тужилаштава.

Измена
свих
Правилника није
била предложена
због ограничених
финансијсских
средстава.
Законом
у
буджету
за
2021.годину била
су
предвиђена
средства само за
постојећи
број
извршилаца.

Правилници
о
систематизацији
радних места у
ТОК-у и посебном
одељењу
за
сузбијање
корупције Вишег
јавног тужилаштва
у
Београду
су
усвојени
током
2021.године, док
се
измене и
допуне
Правилника
о
систематизацији
радних места за
преостала посебна
одељења
за
сузбијање
корупције Виших
јавних
тужилаштава
очекује
током
2022.године.

Урађен је предлог
уговора о подели
имовине
са
иностранством
који ће послужити
као основа за
преговоре
са
заинтересованим
странама. Након

Очекује се да ће
процедура
бити
финализована
у
првој
половини
2022. године

(Повезана активност ПГ 24 активност 6.2.2.7.)

2.3.5.2. Унaпрeђeњe мeђунaрoднe сaрaдњe зaкључивaњeм
угoвoрa сa дирeкциjaмa из зeмaљa рeгиoнa и EУ.

добијања
позитивних
одговора
од
понуђених страна,
Влада Републике
Србије усвојила је
Нацрт уговора и
Основе за вођење
преговора
за
закључивање
уговора о подели
имовине
са
Краљевином
Шпанијом, Црном
Гором, Босном и
Херцеговином и
Републиком
Српском. Нацрти
споразума
су
достављени овим
земљама.
Краљевина
Шпанија
је
доставила одговор
на
нацрт
споразума
и
усаглашавање
предложених
текстова
обе
стране је у току.
2.3.5.3. Jaчaњe кaпaцитeтa Дирeкциje зa упрaвљaњe
oдузeтoм имoвинoм путем запошљавања нових људи у
складу са Правилником о систематизацији

Министарство
правде
је
у
поступку
припреме измена
Правилника
о
систематизацији
који би требало да
буде основ за
спровођење ове
делатности

Очекују се измене
правилника
до
краја
прве
половине
2022.
године.

Одговорна институција: Високи савет судства
Активности које касне

Разлози кашњења

1.1.2.7. Високи савет судства, у
оквиру својих надлежности,
образује радна тела ради
праћења ефеката примене

Активност је оцењена
„делимично реализована“
недостатка
података
индикаторима.

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир
као
због
о

Савет је формирао радно тело за
праћење
ефеката
примене
правосудних
закона,
које
укључује
изборне
чланове

правосудних закона који се тичу
избора, вредновања и
напредовања судија и припрема
извештаје са препорукама ради
унапређења ових поступака

Високог савета судства из реда
судија.
ВСС је на седници 21. октобра
2021. године разматрао анализу
ефеката примене правосудних
закона
у
погледу
избора,
вредновања и напредовања
судија. Чланови ВСС су се
сагласили да свим судовима
пошаље допис да дају своје
коментаре, који ће накнадно
бити размотрени од стране ВСС,
након чега ће се сачинити
извештај
са
препорукама.
Повезана активност 1.1.2.8.
Следећи извештај ће садржати
податке о индикатору.

1.2.1.12. Доследна примена
измењених
правила
о
аутоматској
расподели
предмета
у
судовима
уз
редовно
спровођење
инспекцијског
надзора
над
њиховом применом од стране
Високог савета судства

Активност зависи од спровођења
1.2.1.11.
односно
поделе

1.2.2.16. Ефективна примена
Правилника о дисциплинском
поступку
и
дисциплинској
одговорности судија

Активност се спроводи, али
извештај је општи, без упућивања
на податке о индикатору

надлежности у вршењу судске
управе.

Потребно је изменити закон.
Чим активност 1.2.1.11. буде
спроведена, ВСС ће почети да
спроводи ову активност. Ово је
повезано са 1.2.1.14 где се
указује
да
ВСС
обавља
припремне активности
Следећи извештај ће садржати и
податке о индикатору.

Одговорна институција: Државно веће тужилаца
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

1.2.1.8. Формирање припремних
одељења
у
јавним
тужилаштвима
задужених,
између осталог, за вредновање
предмета по тежини

Ову активност није могуће
спровести пре измена Устава и
пратећих закона

Измена законског оквира (закона
и подзаконских аката) у области
правосуђа одложена је до
усвајања амандмана на Устав
Републике Србије

3.6.1.15. Ефикасна примена
Правилника о критеријумима и
мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности
за
предлагање
и
избор
кандидата за носиоца јавно
тужилачке функције укључујући
одредбе о примени чл. 82
Закона о јавном тужилаштву,
који наводи да се при
предлагању и избору јавних

Активност се спроводи, али
извештај је општи, без упућивања
на податке о индикатору.

Годишњи извештај о примени
овог Правилника се не израђује,
али у
оквиру годишњег
извештаја о раду Државног већа
тужилаца, који се објављује на
интернет страници ДВТ-а, у
оквиру информација о раду
наводе се и подаци везани за
подзаконске акте, укључујући и
Правилник о критеријумима и
мерилима за оцену стручности,

Напомена:
Индикатор
је
годишњи извештај о примени
Правилника о критеријумима и
мерилима за оцену стручности,
оспособљености и достојности за
предлагање и избор кандидата
за носиоца јавно тужилачке

тужилаца и заменика јавног
тужиоца
води
рачуна
о
националном
саставу
становништва,
одговарајућој
заступљености
припадника
националних
мањина
и
познавању
стручне
правне
терминологије на језицима
националних мањина који је у
службеној употреби у суду.

функције.

оспособљености и достојности за
предлагање и избор кандидата
за носиоца јавно тужилачке
функције.

Одговорна институција: Републичко јавно тужилаштво
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

1.2.1.8. Формирање припремних
одељења
у
јавним
тужилаштвима
задужених,
између осталог, за вредновање
предмета по тежини

Ову активност није могуће
спровести пре измена Устава и
пратећих закона.

Измена законског оквира (закона
и подзаконских аката) у области
правосуђа одложена је до
усвајања амандмана на Устав
Републике Србије. Упоредна
анализа Савета Европе о
методологији за вредновање
предмета по тежини у ЕУ биће
основ за будући рад.

1.2.1.13. Доследна примена
измењених
правила
о
аутоматској
расподели
предмета
у
јавним
тужилаштвима, уз ограничења
прописана
законима
и
подзаконским актима, имајући у
виду специфичну организацију
тужилаштва

Ову активност није могуће
спровести пре измена Устава и
пратећих закона.

Упоредна анализа Савета Европе
о методологији за вредновање
предмета по тежини у ЕУ биће
основ за будући рад.

1.2.1.15. Успостављање сталног
радног тела ради праћења
правилне расподеле предмета у
јавним тужилаштвима и њихово
извештавање о обиласцима и
спроведеним контролама, у
складу са програмом обиласка

Стално радно тело за праћење
правилне расподеле предмета у
јавним тужилаштвима може се
формирати након доношења
релевантних подзаконских аката
који би регулисали расподелу
предмета

Упоредна анализа Савета Европе
о методологији за вредновање
предмета по тежини у ЕУ биће
основ за будући рад.

Одговорна институција: Правосудна академија
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

1.2.1.9. Израда програма обуке и
спровођење обука судијских и
тужилачких помоћника који
раде у припремним одељењима
на примени методологије за
вредновање
предмета
по
тежини и за рад на пословима
вредновања
предмета
по
тежини
(пондерисања
предмета)

Током 3. квартала у току је била
израда нацрта. Разлог због кога је
усвајање програма одложено
јесте да се омогући финализација
имплементације
у
свим
судовима.

Рад на усвајању је у току.
Програм ће бити усвојен у I
половини 2022.

Надлежна институција: Министарство унутрашњих послова
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

1.4.4.2.
Усвојити
адекватне
прописе за ефикасну примену
мере
заштите
Промене
идентитета, у смислу члана 45
Закона о програму заштите
учесника у кривичном поступку

Надлежност између различитих
министарстава и недостатак
координације су довели до
кашњења. По усвајању нове
Стратегије за ратне злочине ово
питање ће бити решено.

Јединица за заштиту је поново
покренула процес формирања
Радне групе задужене за израду
нацрта прописа из члана 45
Закона о програму заштите
учесника у кривичном поступку .

1.4.4.5.
Јачање
кадровских
капацитета Јединице за заштиту
Министарства
унутрашњих
послова
повећањем
броја
особља
и
укључивања
стручњака за психологију и
друштвене науке из других
полицијских одељења

Недостатак буџетских средстава
је проузроковао кашњење.

Интерни конкурс је у току.

Реализација у току.

У периоду од 12. до 14. априла
2022. године је планирано
одржавање онлајн обуке за
полицијске службенике Сектора
унутрашње
контроле,
координаторе радних група за
израду плана интегритета и
чланове
радних
група
за
спровођење анализе ризика од
корупције
у
подручним
полицијским управама, чији је
циљ
преглед
процеса
и
методологије израде планова
интегритета,
континуирано
праћење активности у оквиру
радних група, као и стицање
додатног искуства у области
анализе ризика од корупције.

2.2.10.16. Рaзвити мeхaнизмe
зa
jaчaњe
интeгритeтa
пoлициj
скихслужбeникa:
а) Извршити aнaлизу ризикa
рaдних мeстa oд кoрупциje у
пoлициjи ;
б) Ствoрити прeдуслoвe зa
нoрмaтивнo
рeгулисaњe;
jaчaњe интeгритeтa (измeнити
прoцeдурeи мeтoдoлoгиjу рaдa).

Активност под б) је у потпуности
реализована.

У међувремену, Јединица за
заштиту
је
привремено
ангажовала осам (8) чланова
Жандармерије
за
потребе
помоћи Јединици.

Предметне обуке ће бити
одржане у сарадњи са Мисијом
ОЕБС-а у Србији и Женевским

центром за управљање сектором
безбедности (DCAF). Планирано
је
да
предавачи
буду
представник из Агенције за
спречавање корупције Републике
Србије
и
представник
из
Генералне дирекције за борбу
против
корупције
МУП-а
Румуније, са којима Сектор
унутрашње контроле и Мисија
ОЕБС-а
у
Србији
имају
дугогодишњу успешну сарадњу.
3.1.1.2. У складу са новим
нормативним оквиром, Регистар
који садржи податке о свим
аспектима полицијског притвора
успоставити
у
свим
просторијама за задржавање

Активност је оцењена као
„делимично реализована“ с
обзиром на недостатак података
о индикаторима.

Следећи извештај у II кварталу
2022. године ће садржати
прецизне податке о индикатору.

3.1.1.6. Интензивирање сарадње
Министарства
унутрашњих
послова са државним органима,
националним механизмом за
превенцију
тортуре
и
организацијама
цивилног
друштва у области превенције
тортуре

Ова активност је оцењена као
„делимично реализована“ због
претходних кашњења изазваних
недостатком координације.

Да би се отклонило кашњење
нова Комисија активно ради на
спровођењу.
Ово
је
континуирана
активност
и
подаци
о
додатним
индикаторима се обезбеђују
уколико се у извештајном
периоду активности одржавају.

3.3.2.19.
Праћење
примене
Кодекса полицијске етике и
Закона о полицији у делу који се
односи
на
одговорност
полицијских службеника
за
неовлашћено
саопштавање
медијима
информација
о
текућим
или
планираним
кривичнимистрагама.

Активност је оцењена као
„делимично реализована“ с
обзиром на недостатак података
о индикаторима.

Надлежна
институција
је
известила о плановима израде
анализе примене прописа у
контексту показатеља резултата.

Активност
се
односи
на
„одоворност
полицијских
службеника за неовлашћено
саопштавање
медијима
информација о текућим или
планираним истрагама“, док
извештај наводи податке о
дисциплинским
поступцима
уопште.

Надлежна институција: Врховни касациони суд
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

1.4.2.1. Објављивање и праћење
спровођења
закључака
са
конференција организованих у
региону на тему сразмерности
одмеравања казни и политику
кажњавања
у
складу
са

Закључци са конференција тему
сразмерности одмеравања казни
и политику кажњавања у складу
са стандардима међународног
кривичног закона до сада нису
објављивани.

Након
организовања
и
одржавања конференција, биће
могуће
и
објављивање
закључака.

стандардима
међународног
кривичног закона

3.4.4.18. Унапређење пракси за
вођење података у судовима
тако да се води евиденција о
поштовању принципа ‘најбољег
интереса детета’ у грађанском
поступку.

Врховни касациони суд указује да
је могуће предвидети увођење
извештаја за првостепене судове
у оквиру система управљања
предметима
и
омогућити
евидентирање свих парничних
поступака у којима учествују
деца. У систему управљања
предметима није било могуће
водити евиденцију о томе да ли
је „најбољи интерес детета“ узет
у обзир, те ово може само бити
предмет
раматрања
у
поступцима вођеним по правним
лековима.

Министарство правде и Врховни
касациони суд ће одржати
заједнички састанак на ком ће
бити договорени планови за
будуће кораке.

Надлежна институција: Министарство здравља
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.1.1.14.Успостављање
функционалног
система
деинстутуционализације
у
складу са Програмом за заштиту
менталног здравља у Републици
Србији за период 2019 – 2026 са
пратећим Акционим планом за
спровођење програма

С обзиром на комплексност
измена
и
потребу
за
координацијом
између
различитих институција, рад на
изради
Програма
заштите
менталног
здравља
захтева
додатно време. Стога, одложено
је успостављање функционалног
система
деинституционализације.

Активност
у
току,
биће
спроведена до краја 2026. године
што је у складу са Програмом
заштите менталног здравља за
период 2019-2026.

3.4.3.2. Појачати надзор над
животним
условима
у
психијатријским болницама у
складу са Програмом о
заштити менталног здравља у
Републици Србији 2019- 2026.

Министарство здравља сматра да
су достављене информације
довољне.

Следећи извештај у II кварталу
2022. године ће садржати
додатне податке.

3.6.2.40.
Анализа
предлога
модела
одрживе
институционализције
здравствених медијаторки.

Министарство
здравља
примењује модел ангажовања
здравствених медијатора (85) –
средства се обезбеђују из буџета

* Напомена: Активност је
оцењена као „није реализована“
с
обзиром
на
недостатак
података
о
индикаторима.
Индикатор
се
односи
на
„годишњи извештај о надзору
над животним условима у
психијатријским болницима“. Ти
подаци нису достављени.
Анализа предложеног модела
одрживе институционализације
здравствених медијатора биће
подржана од стране пројекта
„Подршка раду здравствених

Министарства здравља.

3.6.2.41. Спровођење усвојеног
одрживог
модела
институционализације
здравствених медијаторки које
ће укључивати: -одговарајући
облик
запошљавања
и
адекватне
надокнаде;
одговарајуће
описе
радних
места;
-институцију
компатибилну
с
њиховом
улогом.

Потребна је пројектна подршка
за спровођење ове активности.

медијатора
–
надзор
и
образовање“ (УНИЦЕФ) који је у
току, како би се унапредио
постојећи модел ангажовања
здравствених медијатора.

Ова активност се не може
реализовати
док
активност
3.6.2.40. не буде реализована.

Биће спроведено кроз Програм
заштите менталног здравља за
период 2019-2026.

Надлежна институција: Заштитник грађана
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.2.1.1. Даље јачање капацитета
Стручне службе Заштитника
грађана кроз заснивање пуног
радног односа, којим ће се
укупан
број
запослених
ускладити
са
тренутним
потребама
и
обезбедити
потребан број и структура
запослених
за
ефикасно
обављања послова из његове
надлежности.

Недостатак
финансијских
средстава – није укључено у
одобрени
буџет
Републике
Србије

Након израде новог Правилника
о организацији и систематизације
радних места, Заштитник грађана
ћe ускладити број запослених
сходно
расположивим
финансијским
средствима
и
законским
ограничењима
прописаним чланом 27к Закона о
буџету.

3.2.1.2. Обезбедити просторије
за одговарајући, трајни смештај
институције
Заштитника
грађана.

Недостатак
међуинституционалне
координације

Према
информацијама
добијеним
од
Заштитника
грађана
спровођење
ове
активности захтева координацију
на вишем нивоу, превасходно се
ово
питање
тиче
Владе
Републике Србије.

3.2.1.4.
Усвајање
новог
Правилника о организацији и
систематизацији радних места у
Стручној служби Заштитника
грађана у складу са изменама
Закона о Заштитнику грађана.

Друга активност је предуслов тј.
кашњење
је
узроковано
одложеним усвајањем новог
Закона о Заштитнику грађана.

Заштитник грађана је приступио
изради новог Правилника о
унутрашњем
уређењу
и
систематизацији радних места у
Стручној служби којим ће бити
утврђен
број
запослених
неопходан
за
ефикасно
обављање
послова
из
надлежности
овог
органа.
Правилник ће бити донет током II

квартала 2022. године.

Надлежна институција: Регулаторно тело за електронске медије
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.3.2.15. Утврђивање постојања
нарушавања
медијског
плурализма.

Регулаторно тело за електронске
медије сматра да није могуће
спровести анализу тржишта са
евидентираним
случајевима
нарушавања
медијског
плурализма јер такви случајеви
ниси установљени.

Надлежна
институција
навела планове.

није

Надлежна институција: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.4.4.2. Унапређивање услуга
подршке за децу, одрасле и
старе особе са интелектуалним
сметњама и њихове породице, у
циљу
превенције
институционализације кроз: организовање
дневних
боравака;
-организовање
инклузивних
радионица;
укључивање деце са развојним
сметњама која су у ризику од
издвајања из породице
у
постојеће услуге у заједници; организовање услуга за рану
рехабилитацију
деце
са
сметњама у развоју и за
подршку останку у породичном
окружењу;
-организовање
мреже клубова инклузивних
садржаја
у
локалним
заједницама за децу, одрасле и
старе
са
интелектуалним
сметњама
и
родитеље;
организовање
едукативних
радионица за родитеље за
одговорно
родитељство
и
учешће у рехабилитацији детета
са сметњама у развоју.

Израда Нацрта стратегије је
каснила јер је било потребно
додатно време за припрему овог
документа.

Стратегија
деинституционализације
и
развоја услога социјалне заштите
у заједници за период 2022-2026
усвојена је на седници Владе 20.
јануара
2022.године.
Услуге
подршке за децу, одрасле и старе
особе
са
интелектуалним
сметњама и њихове породице
биће
реализоване
кроз
новоусвојену
Стратегију
и
пратећи Акциони план.

3.4.2.6. Развој нове Националне
стратегије и Акционог плана за
спречавање насиља над женама
и партнерским односима.

Предлог АП је урађен али АП још
увек није усвојен, јер је на основу
мишљења
Министарства
финансија поновљен поступак
прибављања
финансијских
ефеката од надлежних органа.

Након поновљеног поступка
прибављања
финансијских
ефеката од надлежних органа
поново
ће
се
затражити
мишљење
Министарства
финансија.

3.4.4.3. Успостављање центара
за децу, младе и породицу у
циљу таргетирања популације
из вишеструко депривираних
средина (посебно обраћајући
пажњу на доступност ромским
породицама и деци), у циљу: подршке родитељу који трпи
породично насиље; -подршке
деци у ризику од напуштања
школе; -подршке породицама у
ризику од раздвајања (деци и
родитељима); -подршке деци
жртвама кривичних дела; подршке деци са сметњама у
развоју
из
вулнерабилних
породица и у ризику од
смештаја у установу.

Није успостављен правни основ
за оснивање центара тј. нису још
донете измене и допуне Закона о
социјалној заштити (ЗСЗ).

Доношењем измена и допуна
Закона о социјалној заштити (ЗСЗ)
успоставиће се правни основ за
оснивање центара за децу, младе
и породицу, а биће организовани
у постојећим установама за
смештај деце без родитељског
старања.

3.4.4.4. Унапређење система
новчаних давања намењених
угроженим породицама деце са
инвалидитетом у складу са
принципима
социјалне
инклузије, кроз измене и допуне
Закона о социјалној заштити као
и кроз усвајање нове Стратегије
развоја социјалне заштите.

Разлози кашњења у доношењу
измена и допуна Закона о
социјалној заштити и нове
Стратегије леже пре свега у
ослабљеним административним
капацитетима који су потребни за
истовремену израду више
стратешких и законских
докумената (Стратегија
деинституционализације, Закон о
правима корисника привременог
смештаја, измене и допуне ЗСЗ,
Стратегија социјалне заштите,
Стратегија за спречавање и борбу
против насиља према женама…..
са пратећим акционим
плановима), као и у недостатку
финансијских средстава која су
потребна за предвиђене
активности.

Рад на ЗСЗ је још увек у току.
Активност је директно зависна од
обезбеђивања средстава у буџету
РС.
Процењујемо да би рок за
доношење ових измена и допуна
био након избора 2022.године
уколико би се обезбедила
средства у буџету за реализацију.

Експертску подршку успевамо да
обезбедимо захваљујући
међународним организацијама
са којима министарство сарађује.
Захваљујући
помоћи
међународних организација до

Рад на изменама и допунама
Закона о социјалној заштити је у
току, РГ ради на тексту.
Што се тиче Стратегије социјалне
заштите постоји радна верзија
Нацрта, а чим буде завршена еx
ante анализа приступиће се
формирању нове РГ која ће
наставити рад на постојећем
Нацрту (у складу са Законом о
планском систему).
И измене и допуне Закона о
социјалној заштити и Стратегија
социјалне заштите су директно
зависни
од
обезбеђивања
финансијских средстава у буџету
РС.

сада је урађена еx post анализа
важећег ЗСЗ и еx post анализа
претходне Стратегије социјалне
заштите, а у току је израда ex
ante анализе нове Стратегије
социјалне заштите.
3.4.4.5. Унапређење система
хранитељства кроз повећањe
доступности и квалитета услуга
за децу са сметњама у развоју и
њихове породице кроз пуну
примену прецедура и смерница
за хранитељство као подељену
бригу између хранитељске и
биолошке породице.

РГ за израду измена и допуна
правилника
о
хранитељству
формирана је при Министарству
за бригу о породици и
демографију и започела је свој
рад. МРЗБСП има свог члана и
заменика члана у овој РГ.

Министарство
за
бригу
о
породици и демографију је
надлежна институција. Радна
група је оформљена у 2021.
години.

3.4.4.7. Унапређење постојећих
ресурса у великим и малим
резиденцијалним установама за
децу и израда препорука о томе
на који начин они могу бити
употребљени
у
процесу
преласка са институциналне на
заштиту у заједници кроз
усвајање
Стратегије
деинституционализацијe
и
рaзвој услуга у заједници.

Стратегија
деинституционализације
и
развоја
услуга
социјалне
заштите у заједници 20222026.год. усвојена је на седници
Владе која је одржана 20. јануара
2022. године.

Планови
за
трансформацију
установа биће урађени након
доношења
Стратегије
деинституционализације
и
развоја услуга социјалне заштите
у заједници 2022-2026, као и
пратећег АП за њено спровођење
који ће бити донет у року од 90
дана од доношења Стратегије, у
складу са Законом о планском
сиситему.
Највећи
број
деце
без
родитељског старања у Србији
није
на
смештају
у
резиденцијалним установама већ
у хранитељским породицама
(90%). У домовима је на смештају
око 600 деце а ради се већином о
деци са сметњама у развоју са
компликованим
здравственим
статусом.
У току је формирање радне групе
за израду АП за спровођење
Стратегије
деинституционализације
и
развоја услуга социјалне заштите
у заједници 2022-2026. (нацрт АП
већ постоји али је потребно
ревидирање).

3.4.4.8. Развијати капацитете
пружалаца услуга социјалне
заштите у складу са процесима
деинституционализације
и
децентрализације система кроз
организовање
обука
за
запослене
за
пружање
психосоцијалне подршке за

Обуке
стручних
радника
запослених у социјалној заштити
су континуиран процес који се
спроводи
кроз
похађање
акредитованих програма обука,
између осталих и за пружање
психосоцијалне
подршке
за
друштвену
реинтеграцију.
Регистар свих акредитованих

Ово је континуиран процес.
Републички завод за социјалну
заштиту је ове године израдио
''Идентификацију
потреба
и
планирање
стручног
усавршавања
запослених
у
систему социјалне заштите за
2021.годину''
Са израдом ових докумената

друштвену реинтеграцију.

програма
као
и
Регистар
реализованих програма (број
реализација, број учесника) воде
се у Републичком заводу за
социјалну заштиту.
Запослени имају право и дужност
односно, обавезу да се током
рада стручно усавршавају.
Један број обука за стручне
раднике организује и Комора
социјалне заштите као независна
професионална
организација
запослених у социјалној заштити.

3.4.4.9.
Анализа
ефеката
примењеног
организационог
модела у центрима за социјални
рад и на основу тога уношење
неопходних
измена
у
нормативно правном оквиру
који
уређује
организацију
стручног рада у центрима за
социјални рад.

Министарство је у оквиру
пројекта ''Оснаживање центара
за социјални рад Републике
Србије''
израдило
Студију
''Управљање
људским
и
социјалним
ресурсима
у
центрима за социјални рад у
Републици Србији'' у оквиру које
је урађена анализа важеће
систематизације радних места у
центрима за социјални рад,
затим анализа поступака и
процедура
попуњавања
упражњених
радних
места,
анализа радних процеса у ЦСР,
анализа односа координације и
субординације у ЦСР, анализа
доношења
одлука
у
организационим
јединицама
ЦСР, анализа рада ЦСР (услуга
које пружају) у односу на
становништво.

наставиће се и наредних година
тако да ову активност не можемо
сматрати нереализованом.
У
Регистру
акредитованих
програма који води Републички
завод за социјалну заштиту
постоје три програма чији се
садржаји односе на наведену
проблематику:
„Програм
подршке младима који напуштају
заштиту за осамостаљивање и
живот
у
породици“,
„Ка
деинституционализацији
и
трансформацији установа“ и
„Реинтеграција малолетника у
социјалну средину.“ Наведени
програми нису реализовани од
почетка 2022.године до сада.
Када биду донете измене и
допуне Закона о социјалној
заштити
приступиће
се
и
изменама
и
допунама
Правилника о организацији,
нормативима и стандардима
рада ЦСР, свакако узимајући у
обзир резултате и препоруке
студије ''Управљање људским и
социјалним
ресурсима
у
центрима за социјални рад у
Републици Србији''.

На основу Студије било је
потребно изменити Правилник о
организацији, нормативима и
стандардима рада ЦСР и то није
урађено јер се приступило
изменама и допунама Закона о
социјалној заштити у коме се
налази правни основ за измену
овог правилника. То је уједно и
разлог кашњења.
3.4.4.12. Повећање примене
васпитних налога и давање
приоритета
ресторативном

У питању је континуиран процес,
а извештај о реализацији
активности
из
делокруга
надлежности МРЗБСП за четврти

У питању је континуиран процес.
У току је припрема активности
које се односе на формирање

приступу
у
поступању
са
малолетним
учиниоцима
кривичних дела у циљу њихове
реинтеграције и смањења стопе
рецидивизма

квартал
2021.
године
је
достављен Министарству правде
20. јануара 2022. године.

тимова
мешовитог
састава
(судија за малолетнике, тужилац
који
ради
малолетничку
проблематику и водитељ случаја
из центра за социјални рад) у три
града у Србији: Суботица, Ужице
и Краљево.

3.4.4.17.
Увођење
посттрауматског саветовања и
подршке за децу жртве/сведоке
у кривичном поступку у оквиру
услуга за подршку породици.

Центри за подршку породици
односно, центри за децу, младе и
породицу биће успостављени
након доношења измена и
допуна Закона о социјалној
заштити и стварања правног
основа за њихово формирање. У
оквиру ових центара биће
уведена
и
услуга
посттраауматског саветовања и
подршке за децу жртве/сведоке
у кривичном поступку.

Реализација активности зависи
од измена и допуна Закона о
социјалној заштити јер се центри
не могу успоставити без
обезбеђивања правног основа за
то.

3.4.4.21. Израда нових посебних
протокола, за заштиту деце од
злостављања и занемаривања и
стварање
претпоставки
за
обавезност њихове примене а
посебно
у
областима:
поступања правосудних органа у
заштити малолетних лица од
злостављања и занемаривања; заштите деце у установама
социјалне
заштите
од
злостављања и занемаривања; поступања
полицијских
службеника
у
заштити
малолетних
лица
од
злостављања и занемаривања; система здравствене заштите за
заштиту деце од злостављања и
занемаривања; -заштите деце и
ученика
од
насиља,
злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним
установама.

Посебни протокол у области
социјалне заштите биће донет
након доношења новог Општег
протокола за заштиту деце од
насиља.

У Министарству за бригу о
породици
и
демографију
формирана је Радна група за
израду новог Општег протокола
за заштиту деце од насиља.
МРЗБСП има свог представника у
радној групи.

3.6.2.39. Интензивнија инклузија
деце Рома у локалне услуге
социјалне заштите, унапређење
програма подршке за мајке и
јачање саветодавне улоге у раду
са породицама Рома.

Услуга Породични сарадник која
је успешно пројектно пилотирана
и показала добре резултате у
раду са ромском заједницом,
биће успостављена у центрима за
децу, младе и породицу након
доношења измена и допуна ЗСЗ и
успостављања правног основа за
њихово формирање. Породични

Рад на изменама и допунама ЗСЗ
је у току, а као што је већ
наведено, доношење Закона ће
директно
зависити
од
обезбеђивања средстава у буџету
РС за све предвиђене измене.

Поред
тога
потребно
је
обезбедити додатна финансијска
средства као и експертску
подршку за успостављање рада
ових центара у оквиру постојећих
домова за децу без родитељског
старања.

сарадник, између осталих, има и
саветодавну улогу у раду са
породицама Рома.
3.6.2.45. Унапређење софтвера
којим се омогућава размена
података који се односе на
Роме, између базе података
Министарства
здравља
и
осталих релевантних сектора, у
складу са Законом о заштити
података о личности, како би се
остварила већа инклузија Рома
кроз услуге социјалне заштите.

Систем социјалне заштите је
током 2021. године радио на
успостављању
Регистра
социјална карта којим ће бити
омогућено повезивање свих
неопходних база података који
одређују социјално економски
статус корисника што ће свакако
имати утицаја на већу инклузију
Рома кроз услуге социјалне
заштите. Донет је Закон о
социјалној карти и пратећи
подзаконски акт а почетак
примене овог закона биће 1.
марта 2022.године а до тада се
ради на повезивању свих
неопходних база података.

Индикатор резултата упућује на
Министарство здравља.
Регистар социјална карта почео је
да се примењује од 4.4.2022.год.

Надлежна институција: Министарство за бригу о породици и демографију
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.4.3.5. Усвајање измена и
допуна породичног закона, чији
је циљ укидање постојећег
система
потпуног
лишења
пословне способности, кроз
увођење модела „доношења
одлука уз подршку“.

Рад на изради закона касни. Први
нацрт Породичног закона који
садржи поменуту измену о којој
је реч није упућен на јавну
расправу априлских избора.

Усвајање се очекује
формирања нове Владе.

након

Надлежна институција: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.6.2.36.
Ажурирање
или
усвајање локалних стратегија и
акционих планова како би се
обухватили прецизнији подаци
о
Ромима
становницима
неформалних насеља, као и да
би се предложиле мере за
регулисање и консолидацију
животних услова у постојећим
неформалним насељима.

Недостатак
међуинституционалне сарадње.

Процес прикупљања мишљења
на
Предлог
Националне
стамбене стратегије и пратећег
Акционог плана је тренутно у
току. Осим становања, ова
активност се тиче Стратегије за
социјално укључивање Рома и
Ромкиња у Републици Србији за
период 2016-2025, која је у
делокругу
Министарства
за
људска и мањинска права и

друштвени дијалог.
Стратегија
за
социјално
укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период
2016-2025 усвојена је 3. фебруара
2022. године.
Усвајање Стратегија за социјално
укључивање Рома и Ромкиња ће
омогућити рад на локалним
стратегијама
и
акционим
плановима у 2022. години.

Надлежна институција: Министарство културе
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

Створени услови за потпуну
функционалност,
транспарентност и ажурирање
медијских регистара и / или
регистара медија у складу са
активностима Стратегије развоја
система јавног информисања у
Републици Србији за период
2020-2025

Активност
је
изузетно
комплексна будући да комплетно
спровођење
подразумева измене релевантне
регулативе (Закон о јавном
информисању и медијима, Закон
о електронским медијима) након
чега ће се израдити софтверска
решења
ради
повезаности
наведених регистара.

Рад на изменама и допунама
релевантних закона ће бити
настављен након формирања
нове Владе тј. у другој половини
2022. године.

Радна група за израду Закона о
изменама Закона о јавном
информисању и медијима је
делимично завршила посао,
имајући у виду да није постигнут
консензус
о
одређеним
предлозима чланова закона који
морају бити измењени или
допуњени.
3.3.2.15. Утврђивање постојања
нарушавања
медијског
плурализма.

Радна група за израду Закона о
изменама и допунама Закона о
јавном информисању и медијима
је делимично завршила посао,
имајући у виду да није постигнут
консензус
о
одређеним
предлозима чланова закона који
морају бити измењени или
допуњени.

Рад на изменама и допунама ће
бити
настављен
након
формирања нове Владе тј. у
другој половини 2022. године.

3.3.2.25. Смањити и учинити
транспарентним утицај државе
на медијско тржиште како би се
осигурали једнаки услови на
тржишту за све медије (у складу
са Мером 2.3. у Медијској
стратегији)

Процес приватизације
додатно време.

захтева

Имајући у виду да процес
приватизације није завршен само
у случају Политика а.д., као и да
су два уговора о продаји
капитала медијских издавача
(Радио-телевизија Крагујевац и
Недељне новине из Бачке
Паланке) окончана, у току је
израда плана приватизације за
ове медије и очекује се да ће
бити завршена до краја 2022.
године.

3.3.2.30.
Обезбедити
организациону, функционалну и
финансијску
независност
Регулаторног
тела
за
електронске
медије
и
побољшати
његов
професионализам,
као
и
одговорност према јавности

Хармонизација
Закона
о
електронским
медијима
је
предвиђена за други квартал
2022. године. Министарство је
тражило
техничку
подршку
експерата за хармонизацију
прописа са Директивом АВМС од
ОМИС
ОЕБС,
кроз
ИПА
програмирање, као и у оквиру
ПЛАЦ
пројекта
преко Канцеларије за европске
интеграције.

Када је реч о Закону о изменама
Закона
о
електронским
медијима, очекује се да ће рад на
изменама почети одмах након
формирања нове Владе.

Надлежна институција: Министарство за људска и мањинска права и друштвени
дијалог
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.4.1.2. Надзор над применом
Стратегије превенције и заштите
од дискриминације и пратећег
Акционог плана

Усвајање стратегије је каснило.

Стратегија је усвојена 20. јануара
2022. године. Стога ће отпочети
и спровођење.

3.4.1.5
Јачање
капацитета
Канцеларије за људска и
мањинска
права
у
циљу
ефикасне примене активности
утврђених Акционим планом за
спровођење
Стратегије
превенције и заштите од
дискриминације
кроз
ангажовање
додатних
извршилаца.

Канцеларија
за
људска
и
мањинска права више не постоји.
Фокус
активности
је
на
кадровима
у
релевантном
Сектору у Министарству.

Министарство је усвојило нови
Правилник о систематизацији
којим је успостављен Сектор за
анти-дискриминациону политику
са укупним бројем запослених –
5.
У 2022. години, по добијању
сагласности
Министарства
финансија,
након
јавног
конкурса, 1 особа је запослена
(Шеф Сектора) стога је укупан
број запослених – 2. Још једна
особа је ангажована по основу
уговора.

3.6.2.1.
Израда
и
пуна
имплементација
Акционог
плана 2019-2020 за спровођење
нове Стратегије за социјално
укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период
2016 – 2025 који садржи
мерљиве СМАРТ индикаторе.

С обзиром на значајно кашњење
усвајања
Акционог
плана,
одлучено је да се донесе нова
стратегија.

Стратегија
је
усвојена
3.
фебруара 2022. године. Поводом
пратећег
Акционог
плана
завршен је процес јавних
консултација.

3.6.2.2.
Мониторинг
остварености
циљева
нове
Стратегије
за
социјално
укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период
2016 – 2025

С обзиром на значајно кашњење
у усвајању Акционог плана
одлучено је да се донесе нова
Стратегија.

Стратегија
је
усвојена
3.
фебруара 2022. године. Поводом
пратећег
Акционог
плана
завршен је процес јавних
консултација.

3.6.2.3. Рeдoвно одржавање
кooрдинaциoних сaстaнaкa o
прojeктимa
зa
унaпрeђeњe
пoлoжaja Рoмa.

Успостављање
новог
министарства,
заједно
са
преузимањем две различите
канцеларије (за сарадњу са ОЦД
и Канцеларија за људска и
мањинска права) узроковало је
кашњење.
Истовремено,
одложено усвајање Акционог
плана за Стратегију за социјално
укључивање Рома и Ромкиња
утицало је на кашњење других
активности.

Стратегија
је
усвојена
3.
фебруара 2022. године. Акциони
план се тренутно налази у фази
Јавне расправе. Координација
састанака о пројектима сада
може бити организована на
основу стратешких циљева које
треба остварити.

3.6.2.36.
Ажурирање
или
усвајање локалних стратегија и
акционих планова како би се
обухватили прецизнији подаци
о
Ромима
становницима
неформалних насеља, као и да
би се предложиле мере за
регулисање и консолидацију
животних услова у постојећим
неформалним насељима.

Представници Министарства за
људска и мањинска права и
друштвени дијалог посетили су
свих 29 управних округа током
2021. године, што чини 167
јединица локалне самоуправе (у
четвртом кварталу, 4 управна
округа
са
придруженим
јединицама
локалне
самоуправе). Том приликом
вођене су расправе о тренутном
положају
чланова
ромске
популације,
побољшању
положаја на локалном нивоу,
плановима за наредни период и
најважнијим документом за
Ромкиње и Роме на локалном
нивоу тј. локалним акционим
плановима (ЛАП).

Представници
Министарства
охрабрили су јединице локалне
самоуправе које нису усвојиле
ове планове да оснују радне
групе за израду локалних
акционих планова и пружили
упутства о свим релевантним
актерима који би требали да
учествују у њиховом сачињавању.

Надлежна институција: Координационо тело за родну равноправност
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.4.2.7.

Праћење Стратегије ће почети

Праћење Стратегије је поверено

Праћење

спровођења

нове Националне Стратегије и
Акционог плана за спречавање
насиља над женама у породици
и партнерским односима

након усвајања Акционог плана.
АП још увек није усвојен.

Координационом телу за родну
равноправност. КТРР ће на
основу
свих
достављених
прилога надлежних органа и
организација
у
наредном
периоду израдити извештај за
Владу РС.

Надлежна институција: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.6.2.24 Наставити унапређење
рада Центра за целоживотно
учење Филолошког факултета
Универзитета у Београду у циљу
обуке наставника и истраживача
за предавања и научни рад у
области ромског језика и
културе.

У питању је континуирана
активност. Програми обуке се
спроводе у складу са потребама
које
у
овом
моменту
задовољене.

Праћење стања и расписивање
нових конкурса, у складу са
потребама.

3.6.2.25.
Унапређивање
квалитета наставе изборног
предмета Ромски језик са
елементима
националне
културе

У току је прелазак Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја са једног информационог
система на други, напреднији.

Након што се отклони технички
проблем,
приступиће
се
реализацији активности.

Надлежна институција: Министарство омладине и спорта
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.8.1.3.
Унапређење
координације активности органа
државне управе и надлежних
националних спортских савеза
на спречавању насиља на
спортским приредбама кроз
деловање Националног савета
за
спречавање
негативних
појава у спорту.

Национални савет за спречавање
негативних појава у спорту се
није
састао
три
године.
Реализација активности захтева
координацију на вишем нивоу.

Надлежна
институција
није
доставила планове за отклањање
кашњења.

Надлежна институција: Савет за борбу против корупције
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.3.3.2. Одржавање редовних
састанака Савета за борбу
против
корупције
са
Републичким
јавним
тужилаштвом и Тужилаштвом за
организован криминал у циљу
што
боље
реализације
препорука
наведених
у
Извештајима Савета

Имајући у виду пандемијске и
епидемиолошке
мере
и
препоруке Владе Републике
Србије у вези са ограничавањем
окупљања,
састанак
са
представницима Савета за борбу
против корупције и Тужилаштва
за организовани криминал није
одржан.

Oчекуује се да ће састанак бити
одржан у првој половини
2022.године.

Надлежна институција: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту
података о личности
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.2.5.3.
Ojaчaти
кaдрoвскe
кaпaцитeтe
Пoвeрeникa
нa
oснoву прeтхoднo спрoвeдeнe
aнaлизe пoстojeћих кaдрoвских
кaпaцитeтa нaрoчитo у пoглeду:

Активност је означена жутом
бојом на основу извештаја
надлежне институције у којем
нису
пружени
подаци
о
показатељима резултата.

Број запослених у Служби
Повереника је 107 државних
службеника и намештеника на
неодређено време.Повереник ће
наставити
са
попуњавањем
кадровских капацитета у складу
са измењеним Правилником о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних места.

-oргaнизaциoнe структурe;
-брoja зaпoслeних;
-нивoa oбучeнoсти
у
складу
са
измењеним
Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места.

Надлежна институција: Координационо тело
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.1.1.3. Одржавање редовних
састанака Координационог тела
у складу са новом Одлуком
(активност
2.1.1.2.).

Активност
је
повезана
са
активношћу 2.1.1.2. (Донети
Одлуку
о
оснивању
Координационог
тела
за
спровођење Оперативног плана
за спречавање корупције у
областима од посебног ризика)Координационо
тело
за
спровођење Оперативног плана

Координационо тело ће се
састати
у
првој
половини
2022.године.

Састанци Координационог тела
су отворени за јавност и учешће
Организација
цивилног

друштва.

за спречавање корупције у
обласнима од посебног ризика је
основано
25.новембра
2021.године

Надлежна институција: Агенција за спречавање корупције
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.2.1.5. Прилагодити софтвер за
извештавање о Ревидираном
Акционом плану за Поглавље 23
тако да одговара потребама
праћења Оперативног плана за
спречавање
корупције
у
рањивим областима.

Агенција je планирала средства
за прилагођавање софтвера за
извештавање
о
спровођењу
Ревидираног АП 23 тако да он
одговара
извештавању
о
спровођењу Оперативног плана,
након чега су и одобрена ова
средства у буџету Агенције за
2022.
годину.
Међутим,
прилагођавање
софтвера
подразумева трећу надградњу
основног софтвера који је служио
за извештавање о спровођењу
стратешких докумената који су
важили у периоду од 2013. до
2018. године, а потом и о РАП 23потпоглавље
Борба
против
корупције, што би се значајно
одразило
на
стабилност
апликације.

Имајући у виду да је важење
Оперативног плана орочено до
краја 2022.године, те да ова
врста софтвера користи пре свега
Агенцији за статистичку обраду
података, као и да сами
обвезници извештавања ове
податке могу достављати и путем
мејла, оваква врста извештавања
не олакшава значајно сам процес
извештавања.

Реализација ових активности је
каснила
због
директне
условљености
активношћу
2.2.2.1.
односно
усвајањем
измена Закона о финансирању
политичких активности.

АСК је за спровођење ове
активности обезбедила подршку
Међународне
фондације
за
изборне системе (IFES) и одмах
по
усвајању
Закона
о
финансирању
политичких
активности приступила изради
тренинг модула.

2.2.2.7. Успоставити on line
тренинг модуле везане за
примену Закона о финансирању
политичких активности.
2.2.2.8. Израда приручника за
примену Закона о финансирању
политичких активности.

Спровођење активности је у току.

2.2.8.7. Спровести и представити
Процену
утицаја
мера
предузетих у циљу смањења
корупције у области јавних
набавки

Реализација активности је у току.

Област јавних набавки ради се
заједно са преосталих седам
ризичних области, за које је рок
други квартал 2022. године тако
да ће АСК и ову област завршити
у другом кварталу 2022. године.

Надлежна институција: Канцеларија за јавне набавке
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.2.8.1.
Ojaчaти
кaдрoвскe
кaпaцитeтe Управе за јавне
набавке нaрoчитo у пoглeду
брoja и положаја зaпoслeних.

На дан 31.3.2022.године, у
Канцеларији за јавне набавке
било је запослено укупно 33
државна службеника и 12 лица
по основу уговора о обављању
привремених
и
повремених
послова.

Јачање кадровских капацитета
Канцералије за јавне набавке је у
току. У току 2022.године биће
расписани интерни и јавни
конкурски
за
попуњавање
радних места.

Надлежна институција: Управа царина, Министарство финансија
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.2.10.24.
Oбучити цaринскe
службeникe у склaду сa нoвим
прoписимa.

Активност 2.2.10.24 уско je везана
са
изменом
Законика
о
кривичном поступку (активност
2.2.10.23) која је у надлежности
Министарства правде. Законик
још увек није измењен.

Рок за измене и допуне Законика
о кривичном поступку је IV
квартал 2022. године.

2.2.10.25. Jaчaњe кaпaцитeтa
Oдeљeњa
зa
унутрaшњу
кoнтрoлу
путем
набавке
адекватне пратеће опреме, ИТ
опреме,
униформи
и
запошљавања 15 људи

Није
било
активности
у
извештајном периоду. Управа
царина је извршила измену
Правилника о систематизацији
радних места у јуну 2021. године,
којим је систематизала још једно
радно место у Одељењу за
унутрашњу контролу, те је тако
сада
укупан
број
систематизованих радних места
18.

2.2.10.26. Инстaлирaти видeo
нaдзoр
у
цaринским
испoстaвaмa и нa грaничним
прeлaзимa, сa цeнтрaлизoвaним
снимaчeм сигнaлa у Упрaви
цaринa и сa мoгућнoшћу Упрaвe

Мањак новчаних средстава

Управа царина чини напоре да
ову активност и средства за
реализацију
активности
обезбеди кроз нову стратегију
Интегрисаног
управљања
границом за период од 2022. до

цaринa дa приступa видeo
нaдзoру нa свaкoм oбjeкту у
рeaлнoм врeмeну.

2027. године, са пратећим
Акционим планом, за период од
2022. до 2024. године.

Надлежна институција: Тужилаштво за организовани криминал
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

2.3.2.12.
Попуњавање
упражњених
радних
места
сходно
Прaвилнику
о
систематизацији радних места у
ТОК и посебним одељењима за
сузбијање корупције виших
јавних тужилаштава.

У извештајном периоду дошло је
до
повећања
кадровских
капацитета у Тужилаштву за
организовани криминал - почели
су да раде још један заменик
тужиоца,
један
тужилачки
сарадник и један записничар, док
се
у
циљу
попуњавања
преосталих упражњених радних
места предузимају припремне
активности.

Сва радна места ће бити
попуњена након изградње нове
зграде у којој ће бити смештено
Тужилаштво за организовани
криминал
у
складу
са
активношћу 6.2.2.14 Акционог
плана за Поглавље 24.

(Повезана активност
активност 6.2.2.8.)

ПГ

24

У вези са овим треба имати у
виду да тренутни смештајни
капацитети ТОК нису довољни да
би се извршило попуњавање
свих планираних радних места.
То ће у потпуности бити могуће
реализовати тек након изградње
нове зграде у којој ће бити
смештено
Тужилаштво
за
организовани криминал у складу
са активношћу 6.2.2.14 Акционог
плана за Поглавље 24.

Надлежна институција: Влада Републике Србије /Савет за борбу против корупције
Активности које касне

Разлози кашњења

Планови за отклањање разлога
кашњења
и
предложени
временски оквир

3.2.1.8. Редовно извештавање
Владе по закључцима Народне
скупштине утврђеним након
разматрања
извештаја
Заштитника грађана од стране
Народне скупштине.

Maњак
сарадње

Заштитник грађана је става да
имплементација ове активности
већином зависи од Владе РС.

међуинституционалне

2.1.2.1.
Влада
разматра
извештаје Савета за борбу
против корупције на својим
седницама и узима их у обзир у
највећој могућој мери. Савет је
позван на седнице Владе када се
расправља о извештају да
представи главне налазе из
извештаја.
2.1.2.2. Усвојити нову Одлуку
Владе РС којом се регулише рад
Савета
за
борбу
против
корупције,
у
складу
са
спроведеном анализом „Савет
за борбу против корупције
Владе Републике Србије у светлу
најбољих пракси у Европској
унији „ израђеном у оквиру
пројекта IPA 2013 „“Превенција
и борба против корупције“.
2.1.2.3. Обезбедити активно
учешће Сaвeта зa бoрбу прoтив
кoрупциje
у
зaкoнoдaвном
прoцeсу, кроз чланство у радним
групама за доношење и измене
закона који према оцени Савета
имају коруптивни ризик, на
иницијативу Савета, односно
органа
овлашћених
за
предлагање закона.
Чланови
Савета
активно
учествују у раду радних група.
2.1.2.5.
Додатно
оjaчaти
буџeтскe
и
кaдрoвскe
кaпaцитeтe Сaвeтa зa бoрбу
прoтив кoрупциje.

Савет напомиње и скреће пажњу
на
велике
проблеме
на
спровођењу ове активности јер
Савет није благовремено позиван
да узме учешће за израду закона.

Координационо
тело
за
спровођење Ревидираног AП за
Поглавље 23, треба да дефинише
будуће кораке које институције
треба да предузму.

ДЕО II – Активности које доспевају ускоро и у којима може доћи до
кашњења
Министарство правде
Активност

Разлози за кашњење

Кораци за
кашњења

3.5.1.7.

Због сложености измена
као и потребом за
сарадњом међу више
институција,
израда
нацрта захтева додатно
време.

Радна група ће израдити Нацрт измена
и
допуна
законика
до
краја
2022.године.

Почетак ове активности
био
је
условљен
усвајањем
Уставних
амандмана
који
су
усвојени 9.2.2022.године.

Релевантни прописи треба да буду
усвојени до фебруара 2023.године.

3.5.1.8. – 3.5.1.11.
3.5.1.13.
3.5.1.14.

спречавање

могућег

3.5.1.21
Активности које се односе на
измене и допуне Законика о
кривичном поступку и Кривичног
законика
у
складу
са
ЕУ
компатибилним законодавством у
вези са процесним гаранцијама.

1.1.1.2. Рад на усклађивању сета
правосудних закона са Уставом,
припрема радних верзија о
изменама и допунама Закона о
уређењу
судова,
Закон
о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава, Закона о
судијама,
Закона
о
јавном
тужилаштву, Закона о Високом
савету судства, Закона о Државном
већу тужилаца и Закона о
Правосудној академији и израда
нацрта закона, што посебно
подразумева:
образовање
радних група за израду текстова
радних верзија измена и допуна
правосудних закона - израда
радних верзија сета правосудних
закона и организовање јавних
расправа ради давања примедаба
на нацрте - усаглашавање радних
верзија сета правосудних закона са
примедбама након одржаних
јавних расправа - достављање
нацрта правосудних закона на
мишљење Венецијанској комисији
- даље усклађивање нацрта
правосудних
закона
са
мишљењем
Венецијанске
комисије - прихватање нацрта
правосудних закона и утврђивање

предлога закона на Влади ради
подношења Народној скупштини
РС.
1.1.1.3 Доношење правосудних
закона у Народној скупштини РС: Закон о уређењу судова - Закон о
седиштима и подручјима судова и
јавних тужилаштава - Закон о
судијама - Закон о јавном
тужилаштву - Закон о Високом
савету судства - Закон о Државном
већу тужилаца - Закон о
Правосудној академији.
1.1.3.2.
Измена
Закона
о
Државном већу тужилаца, Закона
о јавном тужилаштву и Закона о
министарствима
ради
јасног
разграничења
надлежности
у
кључним областима буџета и
јавнотужилачке администрације
између Државног већа тужилаца и
Министарства
надлежног
за
послове правосуђа у циљу јачања
самосталности јавног тужилаштва
у организационом смислу и
извршавању буџета
1.2.2.3.
Измена
нормативног
оквира којим се уређују:
- разлози за престанак судијске
функције са циљем њиховог
прецизирања
надлежност
за
вођење
дисциплинског
поступка
и
доношење одлука
рок
застарелости
дисциплинског прекршаја

код

- систем санкционисања и пракса
1.2.2.4.
Измена
оквира којим

нормативног

се уређују:
- разлози за престанак
јавнотужилачке функције,
са циљем њиховог
прецизирања
- надлежност за вођење
дисциплинског поступка и

доношење одлука
- рок застарелости
дисциплинског прекршаја
- систем санкционисања и
Пракса

1.1.1.5. Усклађивање подзаконских
аката који се односе, али нису
ограничени, на:
- Пословник о раду Високог савета
судства
- Пословник о раду Државног већа
тужилаца
- Правилници који се односи на
органе и поступак за вредновање
рада судија и (заменика) јавних
тужилаца
- Правилници о раду сталних
радних тела Високог савета судства
и Државног већа тужилаца
(дисциплински органи, етички
одбори,
изборне
комисије,
жалбене комисије, комисије за
вредновање
рада
судија
и
тужилаца)
- Пословник о раду Управног
одбора и Програмског савета
Правосудне академије
1.1.2.1. Доношење подзаконских
аката
о
критеријумима
и
мерилима за избор на судијску
функцију и функцију председника
суда, за напредовање и престанак
судијске функције и функције
председника суда и њихово
објављивање
на
интернет
презентацији
Високог
савета
судства
1.1.2.2. Високи савет судства
доноси
одлуке
о
избору,
напредовању и престанку судијске
функције и функције председника
суда, примењујући нова законска
и подзаконска решења и акте за
избор, напредовање и престанак

Претходни услов је био
усвајање
Уставних
амандмана
који
су
усвојени 9.2.2022.

Рок за усвајање закона је фебруар
2023. године. Након усвајања закона,
створиће се основ за израду
подзаконских аката.

судијске функције
председника суда

и

функције

1.1.2.3. Доношење подзаконских
аката
о
критеријумима
и
мерилима
за
избор
на
јавнотужилачку
функцију,
за
напредовање
и
престанак
јавнотужилачке
функције
и
њихово објављивање на интернет
презентацији
Државног
већа
тужилаца
1.1.2.4. Државно веће тужилаца
доноси
одлуке
о
избору,
напредовању
и
престанку
јавнотужилачке
функције,
примењујући нова законска и
подзаконска решења и акте за
избор
на
јавнотужилачку
функцију, за напредовање и
престанак
јавнотужилачке
функције
1.2.2.7. Измена Закона о јавном
тужилаштву и Закона о Државном
већу тужилаца у циљу:
- прописивања Етичког
одбора као сталног радног
тела Државног већа
тужилаца
- прописивања надлежности
Државног већа тужилаца
за доношење Пословника
о раду Етичког одбора
- прописивања обавезе
израђивања извештаја о
раду Етичког одбора
Државног већа тужилаца
о поштовању одредаба
Етичког кодекса
1.2.2.14. Измена Закона о судијама
у делу који се односи на
дисциплинску одговорност судија
1.2.2.15. Измена Закона о јавном
тужилаштву у делу који се односи

на дисциплинску одговорност ја
1.2.2.19. Спровођење мера у
складу са извршеном анализом из
активности 1.2.1.18.

1.2.1.4.
Израда
Методологије
вредновања предмета по тежини у
јавним тужилаштвима у складу са
специјализацијом заменика јавних
тужилаштава и потребом за
уједначеном
и
једнаком
оптерећеношћу

Измена законског оквира
(закона и подзаконских
аката)
у
области
правосуђа одложена је
до усвајања амандмана
на
Устав
Републике
Србије.

1.2.1.5.
Имплементација
софтверског ситема за у расподелу
предмета са механизмом за
праћење
система
случајне
расподеле предмета, у јавним
тужилаштвима, имајући у виду
специфичну
организацију
тужилаштва

У циљу подршке реализацији ове
активности, уз подршку пројекта
„Јачање независности и одговорности
правосуђа“,
28.9.2021.
године
организован је округли сто на коме су
размотрена
могућа
решења
за
унапређење
ефикасности
и
одговорности јавних тужилаца у
Републици Србији.
ДВТ је навео нацрт Правилника који је
био израђен 2015. Нацрт Правилника је
током презентације оцењен као
одличан. Закључено је да се формира
радна група која ће даље анализирати
и евентуално унапредити Правилник,
након чега ће га доставити Већу на
усвајање.

Министарство за људска и
мањинска
права
и
друштвени дијалог
Активност

Разлози за кашњење

Кораци за
кашњења

спречавање

могућег

3.4.2.4.
Праћење
спровођења
новог стратешког оквира у области
родне равноправности.

С обзиром на то да у
извештајном
периоду
Акциони план (2022-2023)
за спровођење Стратегије
за родну равноправност
за период од 2021. до
2030. године није усвојен.

Сва мишљења за Акциони план су
прибављена и чека се изјашњење
Министарства финансија након чега ће
се наставити са процесом израде
Акционог плана.

Активност

Разлози за кашњење

Кораци за
кашњења

1.3.2.2. Утврђивање критеријума
за
упућивање
носилаца
јавнотужилачке
функције
на
додатну обуку на основу: резултата вредновања рада

Носиоци јавнотужилачке
функције се на додатну
обуку тренутно не упућују
на
основз
резултата
вредновања рада и/или
резултата евалуације са

Подзаконски акти који се тичу
критеријума и мерила за додатну
обуку јавних тужилаца биће измењени
након измене закона. У складу са
уставним
законом,
измене
правосудних закона ће бити усвојене
12 месеци од проглашења Акта о

Државно веће тужилаца

резултата евалуације са ранијих

спречавање

могућег

обука
- резултата вредновања рада и
евалуације спроведених обука

ранијих обука.

промени Устава у Народној скупштини.

