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УВОД
Средњорочни план Министарства одбране за период од 2020. до 2022. године (у
даљем тексту: Средњорочни план) израђен је на основу Закона о планском систему
Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 30/18) и Уредбе о методологији за израду
средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 8/19) који ближе уређују израду
средњорочних планова.
Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период
од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром
расхода.
Средњорочни план је израђен на основу важећих докумената јавних политика,
односно докумената планирања одбране (Стратегија националне безбедности Републике
Србије, Стратегија одбране Републике Србије, Стратегијски преглед одбране Републике
Србије), уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса,
као и промена ситуације у односу на време када су документи јавних политика донети.
Средњорочни план садржи увод, информацију о обвезнику средњорочног
планирања, табеларни приказ мера и активности које се спроводе у складу са документима
јавних политика, прилоге Средњорочног плана и закључак.
У информацији о обвезнику средњорочног планирања наведени су послови које
обавља Министарство одбране у оквиру надлежности; документа јавних политика и
документа развојног планирања у складу са којим се предузимају активности из
Средњорочног плана и списак међународних споразума, протокола, меморандума и
других међународноправних аката који се закључују ради извршења међународних
споразума која се израђују у процесу ЕУ интеграција. Поред тога у информацији о
обвезнику средњорочног планирања је графички приказана организациона структура
Министарства одбране, као и преглед систематизованих, односно попуњених радних
места по организационим јединицама Министарства одбране, узимајући у обзир прописе
који уређују област заштите тајних података.
У табеларном приказу мера и активности утврђен је један општи и три посебна
циља Министарства одбране за период од 2020. до 2022. године, са показатељима учинка
на нивоу циља. За сваки посебан циљ утврђене су мере за његово остварење, које садрже
назив мере, тип мере, период спровођења, процену финансијских средстава потребних за
реализацију сваке од мера и извор из којих се та средства обезбеђују, програмску
активност или пројекат у програмском буџету у оквиру ког се обезбеђују средства за њено
финансирање, као и показатеље учинка мере и њихове почетне и циљане вредности.
Такође, у оквиру мера утврђене су активности за остварење посебних циљева са
одређеним роковима за спровођење, проценом финансијских средстава потребних за
реализацију активности и извора из којих се та средства обезбеђују, програмска активност
или пројекат у програмском буџету у оквиру ког се обезбеђују средства за реализацију
активности.
Средњорочни план садржи и два прилога: План нормативних активности
Министарства одбране и обвезника средњорочног планирања, у ком су наведене
активности које се односе на усвајање или измену прописа или аката, те Средњорочни
оквир расхода Министарства одбране по програмској класификацији и мерама и
активностима из Средњорочног плана.
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1. ИНФОРМАЦИЈЕ О МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ
На основу члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), Министарство одбране обавља послове државне
управе који се односе на: политику одбране и стратегијско планирање (стратегијски
преглед одбране, стратегија одбране, планови и програми развоја система одбране и војна
доктрина); међународну сарадњу у области одбране и војне сарадње; планирање и
припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних друштава, других
правних лица, предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ванредном стању и
ратном стању; планирање, припремање и учешће у мултинационалним операцијама;
учешће у цивилној заштити и обучавање за одбрану земље; израду аката и планских
докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа,
привредних друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и других снага
одбране у ванредном стању и ратном стању; војну обавезу, радну обавезу и материјалну
обавезу; организовање веза и криптозаштите за потребе државних органа и Војске Србије;
усклађивање организације веза и информатичких и телекомуникационих система у
Републици Србији за потребе одбране; уређивање и припремање територије Републике
Србије за потребе одбране; вођење јединствене евиденције о војним непокретностима и
збирне евиденције покретних ствари; истраживање, развој, производњу и промет
наоружања и војне опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и других снага
одбране; безбедност значајну за одбрану; војно школство; здравствену заштиту и
здравствено осигурање војних осигураника; научноистраживачки рад и издавачку
делатност од значаја за одбрану; статусна и друга питања професионалних припадника
Војске Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује одбрана и
другим законима.
Инспекторат одбране, као орган управе у саставу Министарства одбране, обавља
инспекцијске послове који се односе на: усклађивање припрема за одбрану; спровођење
одлука и аката председника Републике и Владе; стање оперативних и функционалних
способности команди, јединица и установа Војске Србије; остваривање и усклађивање
организације веза, као и друге послове одређене законом.
Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција, као органи управе у
саставу Министарства одбране, обављају послове безбедности значајне за одбрану који су
одређени законом којим се уређују војне службе безбедности и другим законима.

1.1. Надлежност Министарства одбране
На основу члана 14. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон 10/15 и 36/18), Министарство одбране, у оквиру свог
делокруга, предлаже и спроводи политику одбране, извршава законе и међународне
уговоре, општа акта Народне скупштине, Владе и акта председника Републике из области
одбране.
У обављању послова у оквиру својих надлежности, обавеза и овлашћења,
Министарство одбране предлаже и спроводи политику одбране, извршава законе и
међународне уговоре, општа акта Народне скупштине, Владе и акта председника
Републике из области одбране.
Министарство одбране обавља послове који се односе на:
израду предлога Процене војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност
земље;
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израду нацрта Стратегије националне безбедности Републике Србије, Стратегије
одбране Републике Србије и Дугорочног плана развоја система одбране Републике
Србије и усвајање документа за њихову разраду;
израду предлога акционих планова за спровођење Стратегије националне безбедности
Републике Србије и Стратегије одбране Републике Србије;
предлагање Доктрине Војске Србије;
израду предлога Стратегијског прегледа одбране Републике Србије;
израду Средњорочног плана и програма развоја система одбране;
израду предлога годишњег извештаја Владе о стању припрема за одбрану;
израду нацрта закона из области одбране, безбедности и Војске Србије, здравствене
заштите и здравственог осигурања војних осигураника, војног образовања, производње
наоружања и војне опреме и друго;
израду нацрта закона о потврђивању међународних уговора у области одбране и војне
сарадње и закључивање административних уговора за њихово извршавање;
израду платформи за вођење преговора и закључивање међународних уговора у
области одбране и војне сарадње и њихово извршавање;
закључивање међународних уговора о сарадњи с министарствима и оружаним снагама
других држава и закључивање административних уговора за њихово извршавање
(протоколи, меморандуми и др.);
планирање и остваривање међународне сарадње из области одбране и војне сарадње;
припремање Смерница за израду Плана одбране Републике Србије;
припремање и доношење Упутства о јединственој методологији за израду планова
одбране и мерама безбедности у изради планова одбране, у складу с одлуком и
Смерницама за израду Плана одбране Републике Србије;
израду аката и планских докумената на основу којих се припремају, израђују и
усклађују планови одбране којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних
органа, привредних друштава, других правних лица и предузетника и за употребу
Војске Србије и других снага одбране у ратном и ванредном стању;
контролу припрема за одбрану и давање претходне сагласности на предлоге планова
одбране које израђују и припремају носиоци обавезе планирања и њихову
усаглашеност с плановима развоја система одбране и усаглашеност с плановима које
израђује, припрема и доноси Војска Србије;
планирање, припремање и контролу спровођења мобилизације и активирање субјеката
система одбране за извршавање задатака у ратном и ванредном стању, у складу са
законом и одлукама надлежних органа;
извршавање војне обавезе и њено усклађивање са извршавањем радне и материјалне
обавезе, у складу с посебним законом;
одређивање програма обуке и уређивање начина и поступка планирања и спровођења
планова обуке грађана за одбрану земље преко надлежних територијалних органа
Министарства одбране, у сарадњи са субјектима система одбране и Генералштабом
Војске Србије;
планирање, сарадњу и организовање цивилно-војних односа у извршавању заједничких
послова у области одбране и безбедности;
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уређивање организације, задатака, начина и посебних услова вршења спортске,
музејске, архивске, издавачко-информативне, библиотечко-информационе, музичке и
филмске делатности и других делатности за потребе Министарства одбране и Војске
Србије, под условима прописаним посебним законом којим се уређују ове делатности;
уређивање начина вредновања, чувања и развијања војних традиција у Министарству
одбране и Војсци Србије (војни ветерани, заштита спомен-обележја у војним објектима
и спомен-собе) и начина сарадње са удружењима која негују традиције ослободилачких
ратова Србије;
уређивање система селекције, класификације, каријерног вођења и саветовања и
психолошке делатности, у складу са законом;
организовање, модернизацију и унапређење телекомуникационо-информатичког
обезбеђења и средстава посебне намене за потребе Министарства одбране и Војске
Србије и криптозаштите за потребе Министарства одбране и Војске Србије и других
државних органа;
уређивање начина и поступка усклађивања телекомуникационо-информатичког
обезбеђења, телекомуникационих и рачунарских мрежа и средстава с потребама
одбране под условима прописаним посебним законом;
уређивање начина, поступка, рационализације и унапређења саобраћаја и транспорта
људи и средстава у систему одбране;
прописивање начина и посебних услова и поступака за уређење и припрему територије
и акваторије за потребе одбране;
одређивање и прописивање заштитних зона око војних комплекса и војних објеката и
мера њихове заштите, обележавања и овлашћења за приступ тим објектима;
уређивање начина и поступка истраживања, развоја, производње и промета наоружања
и војне опреме за потребе Војске Србије;
опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране, спровођење поступка
набавки у складу са законом којим се уређују јавне набавке и материјално
обезбеђивање Војске Србије;
планирање, управљање, контролу и спровођење безбедносно-обавештајних послова од
значаја за одбрану у складу са законом;
планирање и организовање школовања и усавршавања за рад на пословима одбране и
безбедности земље и надзор над радом војних школа, у складу с посебним законом;
развој војног образовања и војне научноистраживачке делатности од значаја за одбрану
и Војску Србије и уређивање начина и поступка за њихово усклађивање с општим
системом образовања и научноистраживачке делатности у Републици Србији, под
условима прописаним законом којим се уређују ове делатности;
организовање, планирање, спровођење и развој научноистраживачке и инвентивне
делатности од значаја за одбрану;
статусна и друга питања припадника Војске Србије, у складу са законом;
доношење аката о организацији Министарства одбране и Војске Србије;
образовање и организовање финансијске службе у Министарству одбране, командама,
јединицама и установама Војске Србије и војним јединицама и војним установама које
су организационо и функционално везане за Министарство одбране, у складу с
прописима о буџетском систему;
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образовање и укидање изасланстава одбране и војних представништава, у складу с
одлуком Владе о броју и распореду изасланстава одбране и војних представништава
Републике Србије у иностранству;
организовање и унапређење информационог система у области материјалног и
финансијског пословања за потребе финансијског извештавања, сагласно усвојеним
стандардима;
ближе уређивање начина и поступка израде предлога средњорочног и финансијског
плана у Министарству одбране и Војсци Србије, у складу са законом којим се уређује
буџетски систем;
планирање, организовање, извршење и контролу материјалног и финансијског
пословања;
планирање, организовање, надзор и изградњу војних објеката, као и инвестиционо
одржавање објеката инфраструктуре на коришћењу у Министарству одбране и Војсци
Србије;
прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање непокретних ствари за
војне потребе, стамбених зграда, станова, гаража, пословног простора за потребе
Министарства одбране и Војске Србије и објеката за привремени смештај
професионалних припадника Војске Србије и запослених у Министарству одбране;
прописивање начина и поступка пописа непокретности за посебне намене које користе
Министарство одбране и Војска Србије и вођење војног катастра под условима
прописаним законом којим се уређује државни премер и катастар;
надзор и управљање над привредним друштвима регистрованим за производњу
наоружања и војне опреме чији је оснивач Република Србија, односно која послују
капиталом у већинском државном власништву у складу са законом и актом оснивача;
прибављање, располагање, коришћење, управљање и одржавање непокретних и
покретних ствари за репрезентативне потребе Министарства одбране и Војске Србије у
земљи и иностранству;
уређивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и контроле
безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара и
експлозија у Министарству одбране и Војсци Србије, под условима прописаним
законима којима се уређују ове делатности;
уређивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и контроле
заштите животиња и здравствени надзор над производњом и прометом намирница и
предмета опште употребе у Министарству одбране и Војсци Србије;
прописивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и контроле
метролошке делатности за потребе Министарства одбране и Војске Србије, под
условима прописаним законом којим се уређује метролошка делатност и међународним
прописима и стандардима;
прописивање начина и поступка планирања, организовања, спровођења и контроле
послова стандардизације (оперативна, материјална и административна), типизације и
унификације производа и услуга, објеката и уређаја за потребе одбране и Војске Србије
и издавања сагласности под условима прописаним посебним законом којим се уређује
стандардизација и закљученим међународним уговорима;
прописивање начина и поступка организовања послова израде номенклатуре и
кодификације ствари за посебне намене које користе Министарство одбране и Војска
Србије;
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уређивање поступка за оцењивање усаглашености у истраживању, развоју и
производњи наоружања и војне опреме, извођењу радова и вршењу услуга за потребе
Министарства одбране и Војске Србије под условима прописаним посебним законом
којим се уређује ова делатност и прихваћеним међународним прописима, стандардима
одбране и сродним документима;
доношење стандарда одбране Републике Србије (СОРС), прописа о квалитету
производа и сродних докумената, метролошких услова и упутстава за преглед мерне
опреме у области одбране;
прописивање начина одређивања тактичких и техничких носилаца за наоружање и
војну опрему и остала средства у Министарству одбране и Војсци Србије;
сарадњу и координацију са органима државне управе и осталим државним органима,
органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе у
припремању и спровођењу планова одбране и извршавању прописаних надлежности,
права и дужности;
организацију, преношење и спровођење мера приправности, мобилизације и попуне
државних органа, органа јединица локалне самоуправе, привредних друштава, других
правних лица и предузетника;
заједнички цивилно-војни систем управљања ваздушним саобраћајем за потребе
одбране под условима прописаним законом којим се уређује ваздушни саобраћај;
заједнички цивилно-војни систем управљања унутрашњим пловним путевима и ратним
режимом пловидбе под условима прописаним законом којим се уређује унутрашња
пловидба;
доношење аката о оснивању војноздравствених установа примарног, секундарног и
терцијарног нивоа здравствене заштите;
уређивање планирања развоја система одбране;
друге послове одређене законом.

1.2. Списак докумената јавних политика и докумената развојног
планирања
Документа јавних политика у складу са којима се предузимају активности из
Средњорочног плана приказана су у табели 1.
Табела 1. Документа јавних политика
Р. бр.

Назив документа

Напомена

1.

Стратегија националне безбедности Републике Србије

2.

Стратегија одбране Републике Србије

3.

Дугорочни план развоја система одбране Републике
Србије

4.

Стратегијски преглед одбране Републике Србије
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1.3. Списак међународних уговора
Усвојена правна акта којима су до сада регулисани ангажовање представника
Министарства одбране у процесу приступања Републике Србије Европској унији, учешће
Војске Србије и других снага одбране у операцијама Европске уније за управљање
кризама, као и сарадња са Европском одбрамбеном агенцијом, приказана су у табели 2.
Табела 2. Списак међународних уговора
Р. бр.

Назив документа

Напомена

1.

Споразум о стабилизацији и придруживању између
eвропских заједница и њихових држава чланица, с
једне стране и Републике Србије, с друге

„Службени гласник РС” –
Међународни уговори, број
83/2008

2.

Споразум између Републике Србије и Европске уније
о безбедносним процедурама за размену и заштиту
тајних података

„Службени гласник РС” –
Међународни уговори, број
1/2012

3.

Споразум између Републике Србије и Европске уније
о успостављању оквира за учешће Републике Србије
у операцијама Европске уније за управљање
кризама, са изјавама Републике Србије и држава
чланица Европске уније о одрицању од тужби

„Службени гласник РС” –
Међународни уговори, број
1/2012-260

1.4. Организациона структура Министарства одбране
Унутрашња организација Министарства одбране усклађена је према делокругу
прописаним чланом 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/15, 54/15, 96/15 и 62/17) и Уредбом о начелима и критеријумима за унутрашње уређење
и систематизацију радних места у Министарству одбране („Службени гласник РС”, бр.
106/08). Организациона структура Министарства одбране приказана је на шеми 1.

10

МИНИСТАР
ОДБРАНЕ

Државни секретар

КАБИНЕТ МИНИСТРА
ОДБРАНЕ
ГЕНЕРАЛШТАБ
ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ

СЕКРЕТАРИЈАТ
МИНИСТАРСТВА
ВОЈНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Посебне унутрашње јединице

Посебни саветник

СЕКТОР ЗА ПОЛИТИКУ
ОДБРАНЕ

ИНСПЕКТОРАТ
ОДБРАНЕ

Одсек за интерну
ревизију

УПРАВА ЗА ОДНОСЕ
СА ЈАВНОШЋУ

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ

ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНА
АГЕНЦИЈА

Генерални инспектор
служби

УПРАВА ЗА ВОЈНО
ЗДРАВСТВО

СЕКТОР ЗА
МАТЕРИЈАЛНЕ
РЕСУРСЕ

ВОЈНООБАВЕШТАЈНА
АГЕНЦИЈА

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

Уже унутрашње јединице

Самосталне управе

Органи управе у саставу МО
УНИВЕРЗИТЕТ
ОДБРАНЕ

СЕКТОР ЗА ЦИВИЛНУ
ОДБРАНУ И
ПРИПРЕМЕ ОДБРАНЕ

Самостална високошколска
установа

Основне унутрашње јединице

Шема 1. Организациона структура Министарства одбране
Организационе промене у Министарству одбране биће усмерене на оптимизацију и
јачање функционалне организације Министарства одбране и доградњу нормативног
оквира у области организације. Посебна пажња биће усмерена на решавање преклапања
надлежности унутрашњих јединица Министарства одбране.
Новим организационим решењима створиће се услови за унапређење способности
за извршавање послова, мисија и задатака.

1.5. Преглед систематизованих, односно попуњених радних места по
организационим јединицама Министарства одбране
Број запослених у Министарству одбране је тајни податак означен степеном
тајности „ПОВЕРЉИВО”, у складу са тачком 3. Одлуке о одређивању степена тајности
података у Министарству одбране и Војсци Србије (Прилог 2: Преглед података, односно
докумената насталих у раду Министарства одбране и Војске Србије степена тајности
„Поверљиво” и „Интерно”, редни број 202) („Службени војни лист”, бр. 5/16). С тим у
вези, у табели 3 приказани су подаци о броју лица на положају, броју државних
службеника и намештеника и других радно ангажованих лица по организационим
јединицама Министарства одбране и Војске Србије.
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Табела 3. Подаци о броју лица на положају, броју државних службеника и намештеника и
других радно ангажованих лица по организационим јединицама Министарства
одбране и Војске Србије1

1

Лица
ангажована
по уговору
о делу

Лица преко
студентске
задруге

Р.
бр.

Назив органа

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Кабинет министра
одбране

0

1

0

0

0

0

2.

Државни секретар
(самостални
извршиоци)

0

1

0

0

0

0

3.

Секретаријат
министарства

1

22

0

0

0

0

4.

Инспекторат
одбране

0

0

0

0

0

0

5.

Универзитет
одбране

0

0

0

17

0

0

6.

Генерални
инспектор служби

1

2

0

0

0

0

7.

Сектор за политику
одбране

1

11

0

0

0

0

8.

Сектор за људске
ресурсе

0

6

0

13

0

0

9.

Сектор за
материјалне
ресурсе

1

10

0

313

3

0

10.

Сектор за буџет и
финансије

0

5

0

5

0

0

0

2

0

0

0

0

Сектор за цивилну
11. одбрану и
припреме одбране

Лица на
Државни
Намештеници
положају службеници

Лица
ангажована по
уговору о
привременим
и повременим
пословима

12.

Одсек за интерну
ревизију

0

4

0

0

0

0

13.

Управа за односе
са јавношћу

0

0

0

1

0

0

14.

Управа за војно
здравство

0

0

0

710

4

0

15.

Војнообавештајна
агенција

0

0

0

0

0

0

16.

Војнобезбедносна
агенција

0

0

0

0

0

0

17.

Војно
правобранилаштво

0

0

0

0

0

0

Управа за људске
18. ресурсе ГШ ВС
(Ј-1)

0

0

0

4

17

0

Укупно

4

64

0

1.063

24

0

Подаци у табели су са пресеком на дан 31. 12. 2019. године.
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2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ
У табеларном приказу мера и активности наведен је један општи и три посебна
циља Министарства одбране за период од 2020. до 2022. године, са показатељима учинка
на нивоу циља. За сваки посебан циљ утврђене су мере и активности за остварење
посебних циљева. Такође, утврђени су рокови за спровођење мера и активности и дата
процена финансијских средстава потребних за реализацију сваке од активности и мера.
Идентификовани су извори из којих се та средства обезбеђују, као и програмска активност
или пројекат у програмском буџету у оквиру ког се обезбеђују средства за њихово
финансирање.
Приказ циљева, мера и активности који се спроводе Средњорочним планом дат је у
табели 4.
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Табела 4. Приказ циљева, мера и активности
Општи циљ: Министарство одбране извршава послове, а Војска Србије мисије и задатке у складу са законом и другим прописима
Плански документ из којег је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): утврђен средњорочним планом

Показатељ(и) на нивоу општег циља
(показатељи ефекта)

Заштићеност Републике Србије од војних
изазова, ризика и претњи безбедности

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
последњој
години

Последња година
важења планског
документа

Ниво
заштите

Процена војних и невојних
изазова, ризика и претњи по
безбедност земље

Потпуна

2019.

Потпуна

2022.

Посебан циљ 1: Министарство одбране и Војска Србије доприносе заштити одбрамбених интереса Републике Србије и активно учествују у изградњи и очувању мира у
региону и свету
Плански документ из којег је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): утврђен средњорочним планом
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1703 – Операције и функционисање МО и ВС
Показатељ(и) на нивоу посебног циља
(показатељ исхода)
Расположивост снага за реаговање које се
могу ангажовати на реализацији задатака
одбране земље
Реализација Годишњeг плана реализације
учешћа Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике
Србије за које је Република Србија добила
позив за упућивање

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Оцена стања и
оперативних и
функционалних
способности

90%

2019.

100%

100%

100%

%

Извештај о реализацији
Годишњeг плана
реализације учешћа
Војске Србије и других
снага одбране у
мултинационалним
операцијама

90%

2018.

95%

95%

95%
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Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Институцијалноуправљачкоорганизациона

Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање
спровођења) мере

Министарство одбране

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Реализација Плана рада Министарства
одбране

Назив активности

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Период
спровођења

2020–2022.

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

У години т+3

01

10.798.149

9.555.956

9.555.956

04

175.049

177.150

156.650

08

15.302

15.302

15.302

Шифра програмске
активности или пројеката у
оквиру ког се обезбеђују
средства

0001

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Анализа
реализације
Плана рада
Министарства
одбране

95

2018.

95

95

95

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

У години т+3

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

1.1.1. Извршавање
студијско-аналитичких,
оперативно-техничких,
административних,
правних и других послова

Кабинет
министра
одбране и
Секретаријат
Министарства
одбране

2022.

01

1.550.880

900.865

900.955

0001

1.1.2. Извршавање
послова и задатака из
области политике
одбране

Сектор за
политику
одбране

2022.

01

135.411

118.696

118.696

0001

1.1.3. Извршавање
послова и задатака из
области људских ресурса

Сектор за
људске ресурсе

2022.

01

951.077

873.137

873.137

0001
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1.1.4. Извршавање
послова и задатака из
области цивилне одбране
и припрема одбране

Сектор за
цивилну одбрану
и припреме
одбране

2022.

1.1.5. Извршавање
послова и задатака из
области материјалних
ресурса

Сектор за
материјалне
ресурсе

2022.

1.1.6. Извршавање
послова и задатака из
области буџета и
финансија

Сектор за буџет
и финансије

1.1.7. Извршавање
послова и задатака из
области односа са
јавношћу

01

50.193

48.493

48.493

0001

01

2.010.482

2.050.120

2.050.120

04

172.449

174.550

154.050

2022.

01

503.693

88.624

88.534

0001

Управа за
односе са
јавношћу

2022.

01

96.230

95.580

95.580

0001

1.1.8. Извршавање
послова и задатака у
области инспекцијског
надзора

Инспекторат
одбране

2022.

01

11.893

8.542

8.542

0001

1.1.9. Извршавање
послова и задатака из
области здравства

Управа за војно
здравство

01

3.033.337

3.067.442

3.067.442

2022.
04

2.600

2.600

2.600

1.1.10. Извршавање
послова и задатака из
домена војног
образовања

Универзитет
одбране

2022.

01

1.947.406

1.848.306

1.848.306

1.1.11. Извршавање
посебних послова и
задатака

Министарство
одбране

01

507.547

456.151

456.151

2022.
08

15.302

15.302

15.302

0001

0001

0001

0001
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Мера 1.2: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом
Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање
спровођења) мере

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

Шифра програмске
активности или пројеката
у оквиру ког се обезбеђују
средства

Период
спровођења

Извор финансирања

ИнституционалноуправљачкоГенералштаб Војске Србије
организациона

2020–2022.

01

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

Број

Извештај о
реализацији Годишњег
плана реализације
учешћа Војске Србије
и других снага
одбране у МнОп ван
граница Републике
Србије

559

2018.

620

640

660

Тип мере

Број ангажованих припадника Министарства
одбране и Војске Србије у мировним
операцијама

Назив активности

Орган (сектор
органа) који
спроводи активност

У години т+1

Рок за
завршетак
активности

Извор финансирања

1.481.450

У години т+2
1.497.098

У години т+3
1.497.098

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

У години т+3

0002

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

1.2.1. Селекција, обука,
евалуација и
непосредне припреме
лица и јединица за
учешће у МнОп

Генералштаб
Војске Србије

2022.

01

1.057.957

1.076.165

1.081.546

0002

1.2.2. Одржавање
објеката и опреме за
МнОп

Генералштаб
Војске Србије

2022.

01

88.733

81.733

81.733

0002

1.2.3. Набавка
материјала за МнОп

Генералштаб
Војске Србије

2022.

01

277.415

282.796

277.415

0002

1.2.4. Набавка
неопходне опреме за
МнОп

Генералштаб
Војске Србије

2022.

01

57.345

56.404

56.404

0002
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Мера 1.3: Помоћ цивилним структурама у ванредним ситуацијама
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом
Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

Шифра програмске
активности или пројеката у
оквиру ког се обезбеђују
средства

Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање спровођења) мере

Период
спровођења

Извор
финансирања

Генералштаб Војске Србије

2020–2022.

01

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Извештај о
расположивости и
стање утврђено
контролама

100

2018.

95

95

95

Орган (сектор органа)
који спроводи
активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

1.3.1. Припрема
појединаца и јединица за
реаговање у ванредним
ситуацијама

Генералштаб Војске
Србије

2022.

1.3.2. Одржавање објеката
и опреме за потребе
ванредних ситуација

Генералштаб Војске
Србије

1.3.3. Набавка неопходне
опреме и материјала за
потребе ванредних
ситуација

Генералштаб Војске
Србије

Тип мере

Институционално
-управљачкоорганизациона

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)
Расположивост снага у складу са наређењем
начелника Генералштаба Војске Србије о
ангажовању снага Војске Србије на задацима
заштите и спасавања

Назив активности

У години т+1

У години т+2

У години т+3

13.500

13.500

13.500

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

0004

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

У години т+1

У години т+2

У години т+3

01

11.500

11.500

11.500

0004

2022.

01

1.000

1.000

1.000

0004

2022.

01

1.000

1.000

1.000

0004
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Мера 1.4: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање спровођења)
мере

Период
спровођења

Извор
финансирања

Универзитет одбране

2020–2022.

04

Јединица
мере

Извор провере

Информативноедукативна

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)
Број акредитованих студијских програма

Број

Број изабраних лица у наставничка звања

Број

Број завршених научноистраживачких пројеката који
доприносе унапређењу способности МО и ВС

Број

Број публикованих радова из категорија М-20 и М50

Број

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1
90.000

Годишњи
извештај о
реализацији
Министарског
упутства

У години т+2
107.000

У години т+3

Шифра програмске
активности или пројеката у
оквиру ког се обезбеђују
средства

116.000

0007

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

35

2019.

35

35

35

25

2019.

20

20

20

12

2019.

8

8

8

37 за М-20
32 за М-50

2019.

40 за М-20
50 за М-50

40 за М-20
50 за М-50

40 за М-20
50 за М-50

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

Орган (сектор органа)
који спроводи
активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

1.4.1. Усавршавање
запослених

Универзитет одбране

2022.

04

23.000

33.000

33.000

0007

1.4.2. Подизање квалитета
наставе у војношколским
установама и квалитета
рада научноистраживачких
установа

Универзитет одбране

2022.

04

12.000

15.000

18.000

0007

1.4.3. Набавка опреме за
образовање и науку

Универзитет одбране

2022.

04

55.000

59.000

65.000

0007

Назив активности
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У години т+1

У години т+2

У години т+3

Мера 1.5: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом
Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање спровођења)
мере

Период
спровођењ
а

Извор
финансирања

Сектор за буџет и финансије

2020–2022.

01

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Годишњи
извештај о
реализацији
финансијског
плана
Министарства
одбране

99

2018. година

95

95

95

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

1.5.1. Исплата новчаних
принадлежности
запосленима

Сектор за буџет и
финансије

2022.

01

31.271.056

28.759.500

28.759.500

0003

1.5.2. Исплата социјалних
доприноса на терет
послодавца

Сектор за буџет и
финансије

2022.

01

6.799.820

6.236.187

6.236.187

0003

1.5.3. Исплата социјалних
давања запосленима

Сектор за буџет и
финансије

2022.

01

350.000

350.000

350.000

0003

1.5.4. Исплата накнаде
трошкова запосленима

Сектор за буџет и
финансије

2022.

01

4.119.487

4.119.487

4.119.487

0003

1.5.5. Дотације
организацијама обавезног
социјалног осигурања

Сектор за буџет и
финансије

2022.

01

440.000

440.000

440.000

0003

Тип мере

Подстицајна

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Реализација финансијског плана Министарства
одбране из општих прихода и примања буџета

Назив активности

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1
42.980.363

У години т+2
39.905.174

У години т+3
39.905.174

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

20

У години т+2

Шифра програмске
активности или пројеката у
оквиру ког се обезбеђују
средства

У години т+3

0003

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

Посебан циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршење додељених мисија и задатака
Плански документ из којег је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): утврђен средњорочним планом
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1703 – Операције и функционисање МО и ВС
Показатељ(и) на нивоу посебног
циља
(показатељ исхода)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна
година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

Оцена оперативних и
функционалних способности Војске
Србије

Оцена

Извештај о стању и оперативним и
функционалним способностима
Војске Србије

Елементи о/с
оцењени са
„подржава о/с”

2018.

Елементи о/с
оцењени са
„подржава о/с”

Елементи о/с
оцењени са
„подржава о/с”

Елементи о/с
оцењени са
„подржава о/с”

Мера 2.1: Изградња оперативних и функционалних способности и извршавање мисија и задатака Војске Србије
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Институционално
-управљачкоорганизациона

Орган (или сектор
органа) одговоран за
спровођење
(координисање
спровођења) мере

Период
спровођења

Извор
финансирања

01
Генералштаб Војске
Србије

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

9.844.596

Реализација приоритета у домену
оперативних и функционалних
способности

Реализација плана обуке резервног
састава

8.044.921

У години т+3

8.044.921

2020–2022.

0001
04

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

У години т+2

Шифра програмске активности
или пројекта у оквиру ког се
обезбеђују средства

66.040

65.780

67.670

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

Степен
реализације

Годишњи
извештај о
реализацији
Министарског
упутства

Потпуна

2018.

Потпуна

Потпуна

Потпуна

%

Анализа Прегледа
приоритета
позивања и обуке
резервног састава

40%

2018.

75%

80%

80%
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Назив активности

2.1.1. Текуће
функционисање и
одржавање и
делимично
унапређење
оперативних и
функционалних
способности Војске
Србије

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Рок за
завршетак
активности

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

Извор
финансирања

У години т+1

01
Генералштаб
Војске Србије

У години т+2

9.844.596

У години т+3

8.044.921

Шифра програмске активности или
пројекта у оквиру ког се обезбеђују
средства

8.044.921
0001

2022.
04

66.040

65.780

67.670

Мера 2.2: Попуна ратних материјалних резерви
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Обезбеђење
добара и пружање
услуга

Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање спровођења)
мере

Период
спровођења

Извор
финансирања

Генералштаб Војске Србије

2020–2022.

01

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Годишњи
извештај о
реализацији
Министарског
упутства

100

2018.

95

95

95

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Реализација процеса набавки покретних ствари за
попуну ратних материјалних резерви

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1
240.000
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У години т+2

У години т+3

240.000

240.000

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства
4001

Назив активности

2.2.1. Набавка убојних
средстава,
интендантских и
санитетских покретних
ствари, погонских
материјалних
средстава, резервних
делова и друго

Орган (сектор органа)
који спроводи активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Генералштаб Војске
Србије

2022.

01

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

240.000

У години т+2

240.000

У години т+3

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

240.000

4001

Мера 2.3: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): Утврђена средњорочним планом

Тип мере

Обезбеђење
добара и пружање
услуга

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање спровођења)
мере

Период
спровођења

Извор
финансирања

Генералштаб Војске Србије

2020–2022

01

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Извештај о
стању ТкИ
система

90

2018.

95

95

95

Показатељ(и) на нивоу мере
(показатељ резултата)

Расположивост ТкИ сервиса у Систему специјалних
веза

У години т+1

478.312
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У години т+2

478.312

У години т+3

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

478.312

0008

Укупна процењена финансијска средства по
изворима финансирања у хиљ. дин.

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

Орган (сектор органа) који
спроводи активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

2.3.1. Услуге
комуникације

Генералштаб Војске Србије

2022.

01

99.424

99.424

99.424

0008

2.3.2. Одржавање
постојећег Система
специјалних веза

Генералштаб Војске Србије

2022.

01

60.888

60.888

60.888

0008

2.3.3. Развој и
подизање квалитета
Система специјалних
веза

Генералштаб Војске Србије

2022.

01

318.000

318.000

318.000

0008

Назив активности

У години т+1

У години т+2

У години т+3

Посебан циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства
одбране и Војске Србије
Плански документ из којег је циљ преузет (или ознака „утврђен средњорочним планом”): утврђен средњорочним планом
Буџетски програм који преузима посебан циљ (шифра и назив): 1703 – Операције и функционисање МО и ВС

Показатељ(и) на нивоу посебног
циља (показатељ исхода)

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

Степен реализације захтева за
набавку из Плана набавки на нивоу
обједињених набавки за
Министарство одбране и Војску
Србије

%

Извештај о реализацији
Плана набавки

100%

2018.

95%

95%

95%

%

Грађевинске привремене
ситуације за изведене
радове и издавање
одобрења за употребу

100%

2018.

95%

95%

95%

Степен реализације изградње и
инвестиционог одржавања објеката
инфраструктуре

24

Мера 3.1: Опремање, модернизација и ремонт средстава НВО
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Обезбеђење
добара и
пружање
услуга

Орган (или сектор органа)
одговоран за спровођење
(координисање спровођења)
мере

Сектор за материјалне
ресурсе

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)
Проценат утрошених новчаних средстава у
односу на одобрена новчана средства
програмске активности „Функционисање
Министарства одбране и Војске Србије” по
конту 512 – Машине и опрема
Технолошка реализација развојних задатака
из области наоружања и војне опреме у
односу на годишњи план

Квантитативно и квалитативно унапређење
стања чиниоца способности наоружања и
војне опреме у процентима

Период
спровођења

2020–2022.

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

У години т+3

01

24.335.290

22.854.134

14.077.653

09

650.000

250.000

250.000

13

50.000

0

0

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

0001, 4008 и 0006

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

%

Годишњи
извештај о
реализацији
Министарског
упутства

45

2019.

90

90

90

%

Годишњи
извештај о
реализацији
Министарског
упутства

83

2018.

90

90

90

%

Извештај о
реализацији
Плана набавки,
годишњи
извештај о
композитној
вредности

8

2018.

14

17

19

25

наоружања и
војне опреме,
извештај о
технолошкој
реализацији
плана
научноистражива
чке и инвентивне
делатности
Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Рок за
завршетак
активности

3.1.1. Опремање
наоружањем и војном
опремом

Сектор за
материјалне
ресурсе

2022.

3.1.2. Модернизација и
ремонт наоружања и
војне опреме

Сектор за
материјалне
ресурсе

2022.

3.1.3. Унапређење стања
у области наоружања и
војне опреме и
одржавање средстава

Сектор за
материјалне
ресурсе

2022.

Назив активности

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

У години т+3

01

14.775.525

15.768.669

12.094.618

09

300.000

0

0

01

9.559.765

7.085.465

1.983.035

09

350.000

250.000

250.000

13

50.000

0

0

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства
0001

4008

0006

Мера 3.2: Изградња и капитално одржавање зграда и објеката
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Обезбеђење
добара и пружање
услуга

Орган (или сектор
органа) одговоран за
спровођење
(координисање
спровођења) мере

Сектор за материјалне
ресурсе

Период
спровођења

2020–2022.

Извор
финансирања

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

У години т+3

01

1.042.400

493.167

493.167

09

1.000

350.000

350.000

13

50.000

0

0
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Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

0001 и 0005

Јединица
мере

Извор провере

Почетна
вредност

Базна година

Циљана
вредност у
години т+1

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

број

Записник о
квантитативном и
квалитативном
прегледу објеката
и примопредаји
кориснику

25

2018.

20

20

20

Орган (сектор
органа) који
спроводи активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

3.2.1. Пројектно
планирање, изградња и
капитално одржавање
зграда и објеката

Сектор за
материјалне
ресурсе

2022.

3.2.2. Инвестиционо
одржавање стамбеног
простора у складу са
плановима

Сектор за
материјалне
ресурсе

2020–2022.

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Изграђени објекти и објекти на којима је
реализовано инвестиционо одржавање

Назив активности

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

01

1.042.400

У години т+2

У години т+3

493.167

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

493.167
0001

09

1.000

350.000

350.000

13

50.000

0

0

0005

Мера 3.3: Реконструкција објекта КН-25 на Војној академији и издати употребну дозволу
Плански документ из којег је мера преузета (или ознака „утврђена средњорочним планом”): утврђена средњорочним планом

Тип мере

Обезбеђење
добара и пружање
услуга

Орган (или сектор
органа) одговоран за
спровођење
(координисање
спровођења) мере

Период
спровођења

Извор
финансирања

Сектор за материјалне
ресурсе

2020.

01

Јединица
мере

Извор провере

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ
резултата)

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

У години т+2

120.000

Почетна
вредност
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У години т+3

0

Базна година

0

Циљана
вредност у
години т+1

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

4009

Циљана
вредност у
години т+2

Циљана
вредност у
години т+3

Степен реализације реконструкције објекта

Назив активности

3.3.1. Реконструкција,
адаптација и доградња
постојећег објекта

%

Грађевинске
привремене
ситуације за
изведене радове
и издавање
одобрења за
употребу

Орган (сектор
органа) који
спроводи
активност

Рок за
завршетак
активности

Извор
финансирања

Сектор за
материјалне
ресурсе

2020.

01

0

2018.

100

Укупна процењена финансијска средства по изворима
финансирања у хиљ. дин.
У години т+1

200.000
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0

0

У години т+2

У години т+3

Шифра програмске
активности или пројекта у
оквиру ког се обезбеђују
средства

0

0

4009

3. ПРИЛОЗИ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА
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Прилог 1. План нормативних активности Министарства одбране
Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Предлог закона о здравственој
заштити и здравственом
осигурању војних осигураника

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

јануар 2020. године

не

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о цивилној
служби

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

септембар 2020. године

не

Предлог закона о изменама и
допунама Закона o војној, радној
и материјалној обавези

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

септембар 2020. године

не

Нормативна активност (НА)
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Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о
Војнобезбедносној и
Војнообавештајној агенцији

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Извештај

Устав Републике Србије

септембар 2020. године

не

Предлог извештаја о стању
припрема за одбрану у
Републици Србији у 2019. години

Изградња
оперативних и
функционалних
способности и
извршавање мисија и
задатака Војске
Србије

Влада

Закон

Устав Републике Србије

октобар 2020. године

не

Предлог закона о изменама и
допунама Закона о војном
образовању

Унапређење стања у
области војног
образовања и војне
научноистраживачке
делатности

Влада

Закон

Устав Републике Србије

новембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Северне Македоније
и Савета министара Републике
Албаније, Савета министара
Босне и Херцеговине, Владе
Црне Горе, Владе Републике
Србије и Владе Републике
Словеније о аранжманима
земље домаћина у вези са
статусом Сталне организације
Балканских медицинских снага и
њеног особља

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Нормативна активност (НА)
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Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Народне Републике Кине о
сарадњи у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Саудијске Арабије о
сарадњи у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Савезне Републике Немачке о
сарадњи у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Казахстан о
војнотехничкој сарадњи

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Нормативна активност (НА)
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Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Аустрије о сарадњи у
области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Јерменије о сарадњи
у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Исламске Републике Иран о
сарадњи у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Мароко о сарадњи у
области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не
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Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Кубе о сарадњи у
области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и
Јужноафричке Републике о
сарадњи у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе Руске
Федерације о формирању Војне
канцеларије у Републици Србији

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Арапске Републике Египат о
сарадњи у области одбране

Допринос заштити
одбрамбених интереса
Републике Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства одбране

Влада

Закон

Устав Републике Србије

децембар 2020. године

не

Нормативна активност (НА)
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Правни основ

Нормативна активност (НА)

Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Индије о сарадњи у
области одбране

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о пријему у
професионалну војну службу

Закључак о усвајању Програма
коришћења средстава Буџетског
фонда за потребе Система
специјалних веза

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

децембар 2020. године

не

Уредба

Члан 40. став 3; члан 41. став
2. и члан 45. став 4. Закона о
Војсци Србије („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и
88/15-УС и 36/18) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

јануар 2020. године

не

Закључак

Члан 8. Закона о буџету за
2020. годину („Службени
гласник РС”, број 84/19) и члан
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

јануар 2020. године

не

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Влада

Закон

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Обезбеђење
функционисања
Система специјалних
веза

Министарство
одбране

Министарство
одбране
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Правни основ

Устав Републике Србије

Нормативна активност (НА)

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о стањима у служби
професионалних војних лица и о
унапређивању официра и
подофицира

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Уредба о условима и начину
формирања, припадности,
начину управљања и другим
питањима од значаја за рад и
функционисање групације
Одбрамбена индустрија Србије

Изградња оперативних
и функционалних
способности и
извршавање мисија и
задатака Војске Србије

Закључак којим се усваја
Процена војних и невојних
изазова, ризика и претњи по
безбедност земље

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Уредба

Члан 64. и 77. Закона о Војсци
Србије („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 –
др. закон, 10/15 и 88/15-УС и
36/18) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

јануар 2020. године

не

Уредба

Члан 39. став 5. Закона
производњи и промету
наоружања и војне опреме
(„Службени гласник РС”, број
36/18) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

фебруар 2020. године

не

Закључак

Члан 12. став 2. тачка 1а)
Закона о одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18) и члан
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

април 2020. године

не
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Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Закључак Владе Републике
Србије о прихватању
реализације свечаности поводом
завршетка школовања 140. и
141. класе кадета Војне
академије и 6. класе
Медицинског факултета
Војномедицинске академије
испред Дома Народне
скупштине, на Тргу Николе
Пашића

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Унапређење стања у
области војног
образовања и војне
научноистраживачке
делатности

Закључак којим се усваја
Програм развоја капацитета за
производњу наоружања и војне
опреме који припадају Групацији
Одбрамбена индустрија Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Уредба о изгледу и начину
коришћења знака, симбола и
других обележја, означавању и
другим елементима визуелног
идентитета Министарства
одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Закључак

Члан 43. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05,71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12,
7/14-УС, 44/14 и 30/18)

јун 2020.
године

не

Закључак

Члан 41. став 1. тачка 1)
Закона производњи и промету
наоружања и војне опреме
(„Службени гласник РС”, бр.
36/18) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

јун 2020.
године

не

Уредба

Члан 14а став 2. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан 42. став
1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

октобар 2020. године

не
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Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Уредба о војној легитимацији

Уредба о условима и начину
остваривања
научноистраживачке делатности
у области одбране

Уредба о допуни Уредбе о
начину и поступку извршавања
војне, радне и материјалне
обавезе

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Унапређење стања у
области војног
образовања и војне
научноистраживачке
делатности

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Уредба

Члан 51. став 8. Закона о
Војсци Србије („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15 и
88/15-УС и 36/18) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

новембар 2020. године

не

Уредба

Члан 37. став 6. Закона о
науци и истраживањима
(„Службени гласник РС”, број
49/19) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

децембар 2020. године

не

Уредба

Члан 3. став 4; чл. 83. став 3. и
члан 97. став 4. Закона о
војној, радној и материјалној
обавези („Службени гласник
РС”, бр. 88/09, 95/10 и 36/18) и
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

децембар 2020. године

не

38

Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Уредба о областима научних и
других истраживања од значаја
за одбрану земље и о начину и
поступку за издавање одобрења
за вршење тих истраживања
заједно са страним лицима или
за потребе страних лица

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Унапређење стања у
области војног
образовања и војне
научноистраживачке
делатности

Уредба о начину и поступку
вршења цивилне службе

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Закључак којим се усваја
Акциони план за спровођење
Стратегије одбране Републике
Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Уредба

Члан 71а став 3. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др.закон,
10/15 и 36/18) и члан 42. став
1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

децембар 2020. године

не

Уредба

Члан 18. став 3. Закона о
цивилној служби („Службени
гласник РС”, бр. 88/09) и члан
42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

децембар 2020. године

не

Закључак

Члан 12. став 2. тачка 2а)
Закона о одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18) и члан
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

децембар 2020. године

не
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Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Уредба о начину утврђивања и
оцењивања усаглашености
система менаџмента, процеса и
произведеног наоружања и
војне опреме

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Уредба

Члан 62. Закона о производњи
и промету наоружања и војне
опреме („Службени гласник
РС”, бр. 36/18) и члан 42. став
1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

децембар 2020. године

не

Уредба

Члан 8. став 1. Закона о
употреби Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним
операцијама ван граница
Републике Србије („Службени
гласник РС”, бр. 88/09 и 36/18)
и члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

децембар 2020. године

не

децембар 2020. године

не

децембар 2020. године

не

Закључак о усвајању Годишњег
плана реализације учешћа
Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама

Допринос изградњи и
очувању мира у
региону и свету
учешћем у
мултинационалним
операцијама

Закључак којим се усваја
Програм развоја капацитета за
производњу наоружања и војне
опреме који припадају
одбрамбеној, технолошкој и
индустријској бази Републике
Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Министарство
одбране

Закључак

Члан 41. став 1. тачка 2)
Закона о производњи и
промету наоружања и војне
опреме („Службени гласник
РС”, бр. 36/18) и члан 43. став
3. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

Закључак којим се усваја
Акциони план за спровођење

Допринос заштити
одбрамбених

Министарство
одбране

Закључак

Члан 14. став 2. тачка 2а)
Закона о одбрани („Службени

Министарство
одбране

40

Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Стратегије националне
безбедности Републике Србије

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Веза са НПАА

Уредба

Члан 12. ст. 2. тач.20) и чл.
101. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 88/09 – др.
закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и члан 42. став
1. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 44/14
и 30/18 – др. закон)

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 123. став 3. Закона о
Војсци Србије („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
101/10 – др. закон, 10/15,
88/15-УС и 36/18)

октобар 2020. године

не

Правилник

Члан 57. Закона о
Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији
(„Службени гласник РС”, бр.
88/09, 55/12-УС и 17/13)

децембар 2020. године

не

Тип
прописа

интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Уредба о изменама и допунама
Уредбе о спровођењу
мобилизације

Изградња
оперативних и
функционалних
способности и
извршавање мисија и
задатака Војске
Србије

Правилник о програму, начину и
поступку полагања посебног
стручног испита за рад у Војсци
Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Правилник о изменама и
допунама Правилника о раду
унутрашње контроле
Војнобезбедносне агенције

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности

Правни основ

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18) и члан
43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС,
72/12, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон)

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

41

Нормативна активност (НА)

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Орган
предлагач
прописа

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Правилник

Члан 16. став 3. и члан 134.
тачка 1) Закона о Војсци
Србије („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 –
др. закон, 10/15 и 88/15-УС и
36/18)

октобар 2020. године

не

Правилник

Члан 4. Уредбе о начелима
унутрашњег уређења и
систематизације
формацијских места у Војсци
Србије („Службени гласник
РС”, бр. 106/08)

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 4. Уредбе о начелима
унутрашњег уређења и
систематизације
формацијских места у Војсци
Србије („Службени гласник
РС”, бр.106/08)

децембар 2020. године

не

Веза са НПАА

Министарства
одбране

Правилник о пословима, радним
и формацијским местима у
Војсци Србије и Министарству
одбране на којима се врши
специфична војна служба и
служба под отежаним условима

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Правилник о утврђивању
елемената формацијских места
војних службеника и војних
намештеника у Министарству
одбране и Војсци Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Правилник о утврђивању
елемената формацијских места
официра и подофицира у
Министарству одбране и Војсци
Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

42

Нормативна активност (НА)

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Правилник о контроли
грађевинске делатности

Изградња и капитално
одржавање зграда и
објеката

Правилник о начину
организовања, планирања,
спровођења и развоја
научноистраживачке делатности
у Министарству одбране и
Војсци Србије

Унапређење стања у
области војног
образовања и војне
научноистраживачке
делатности

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
инспекцијском надзору

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
платама професионалних
припадника Војске Србије

Стварање услова за
обављање послова и
задатака из
надлежности МО и ВС

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Правилник

Члан 14. став 3. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18) и тачка 140.
Упутства о методологији за
израду планова одбране
(Закључак Владе Пов. 05 Број:
00-275/2009 од 25. јуна 2009.
године).

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 71. став 5. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18)

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 19. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 88/09 – др.
закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18)

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 95. став 3. и члана 127.
став 2. Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др.
закон, 10/15, 88/15-УС и 36/18)

децембар 2020. године

не

43

Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Правилник о изменама и
допунама Правилника о накнади
путних и других трошкова и
других примања у Војсци Србије

Стварање услова за
обављање послова и
задатака из
надлежности МО и ВС

Правилник о изменама и
допунама Правилника о
елементима и критеријумима за
оцену рада војних јединица и
војних установа које су
организационо и функционално
везане за Министарство
одбране

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Правилник о општим
логистичким потребама у
Министарству одбране и Војсци
Србије

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Правилник

Члан 95. став 3. и члана 127.
став 2. Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 101/10 – др.
закон, 10/15, 88/15-УС и 36/18)

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 18. став 1. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 –
др. закон, 104/09 – др. закон,
10/15 и 36/18)

децембар 2020. године

не

Правилник

Члан 45. став 3, а у вези са
чланом 45. став 1. тачка 3)
Закона о одбрани („Службени
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09,
88/09 – др. закон, 104/09 – др.
закон, 10/15 и 36/18)

децембар 2020. године

не
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Веза са НПАА

Нормативна активност (НА)

Правилник о организацији
Војске Србије и унутрашњем
уређењу и систематизацији
формацијских места команди,
јединица и установа.

Мера за чије је
спровођење НА
предуслов

Допринос заштити
одбрамбених
интереса Републике
Србије кроз
извршавање послова
и задатака из
надлежности
Министарства
одбране

Орган
предлагач
прописа

Министарство
одбране

Тип
прописа

Правни основ

Квартал у ком се
пропис доставља
Влади или министру на
доношење, усвајање,
односно утврђивање
предлога

Правилник

Члан 3. ст. 4. и 5. Закона о ВС
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09,101/10 – др.
закон, 10/15,88/15-УС и 36/18)
и чл. 3. Уредбе о начелима
унутрашњег уређења и
систематизације ФМ у ВС
(„Службени гласник РС", бр.
106/08)

децембар 2020. године
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Веза са НПАА

не

Прилог 2. Средњорочни оквир расхода Министарства одбране по програмској класификацији и мерама и
активностима из Средњорочног плана
Шифра
ПР, ПА,
ПЈ

Назив програма,
програмске
активности или
пројекта

1703

Операције и
функционисање МО и
ВС

0001

Функционисање
Министарства
одбране и Војске
Србије

Пројекција средстава по изворима у хиљ.дин.
Назив и ознака мере или
активности из СП

Укупно за програм

Администрација и
управљање

Извор
01

Остали
извори

Остали
извори

83.082.262

965.232

74.305.781

955.622

Мера 1.1. Допринос заштити
одбрамбених интереса Републике
Србије кроз извршавање послова и
задатака из надлежности МО

10.798.149

190.351

9.555.956

192.452

9.555.956

171.952

Мера 2.1. Изградња оперативних и
функционалних способности и
извршавање мисија и задатака
Војске Србије

9.844.596

66.040

8.044.921

65.780

8.044.921

67.670

14.775.525

300.000

15.768.669

0

12.094.618

0

1.042.400

0

493.167

0

493.167

0

36.460.670

556.391

33.862.713

258.232

30.188.662

239.622

1.481.450

0

1.497.098

0

1.497.098

0

1.481.450

0

1.497.098

0

1.497.098

0

42.980.363

0

39.905.174

0

39.905.174

0

42.980.363

0

39.905.174

0

39.905.174

0

Активност 3.1.1. Опремање
наоружањем и војном опремом

Мера 1.2. Допринос изградњи и
очувању мира у региону и свету
учешћем у мултинационалним
операцијама
Укупно за ПА

0003

Извор
01

Остали
извори

У години т+3

1.097.391

Укупно за ПА

Мултинационалне
операције

Извор
01

У години т+2

91.334.060

Активност 3.2.1. Пројектно
планирање, изградња и капитално
одржавање зграда и објеката

0002

У години т+1

Мера 1.5. Стварање услова за
обављање послова и задатака из
надлежности МО и ВС
Укупно за ПА
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Шифра
ПР, ПА,
ПЈ

0004

Назив програма,
програмске
активности или
пројекта

Ванредне ситуације

Пројекција средстава по изворима у хиљ.дин.
Назив и ознака мере или
активности из СП

Мера 1.3. Помоћ цивилним
структурама у ванредним
ситуацијама

4001

4009

4008

Објекат КН-25 на ВА

Модернизација и
ремонт средстава
НВО

0005

0006

Унапређење стања у
области наоружања и
војне опреме и
одржавање средстава

Извор
01

Остали
извори

У години т+3
Извор
01

Остали
извори

Остали
извори

0

13.500

0

13.500

0

13.500

0

13.500

0

13.500

0

240.000

0

240.000

0

240.000

Укупно за ПЈ

240.000

0

240.000

0

240.000

0

Мера 3.3. Реконструкција објекта КН25 на ВА и издати употребну дозволу
веза

120.000

0

0

0

0

0

Укупно за ПЈ

120.000

0

0

0

0

0

9.559.765

0

7.085.465

0

1.983.035

9.559.765

0

7.085.465

0

1.983.035

0

51.000

0

350.000

Укупно за ПА

0

51.000

0

350.000

0

350.000

Активност 3.1.3. Унапређење стања у
области наоружања и војне опреме и
одржавање средстава

0

400.000

0

250.000

0

250.000

Укупно за ПА

0

400.000

0

250.000

0

250.000

Мера 2.2. Попуна ратних
материјалних резерви

Активност 3.1.2. Модернизација и
ремонт наоружања и војне опреме
Укупно за ПЈ

Изградња и
одржавање стамбеног
простора

Извор
01

У години т+2

13.500

Укупно за ПА

Попуна ратних
материјалних резерви

У години т+1

Активност 3.2.2. Инвестиционо
одржавање стамбеног простора у
складу са плановима
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0
350.000

Шифра
ПР, ПА,
ПЈ

0007

0008

Назив програма,
програмске
активности или
пројекта
Унапређење стања у
области војног
образовања и војне
научноистраживачке
делатности

Функционисање
Система специјалних
веза

Пројекција средстава по изворима у хиљ.дин.
Назив и ознака мере или
активности из СП

Мера 1.4. Унапређење стања у
области војног образовања и војне
научноистраживачке делатности
Укупно за ПА
Мера 2.3. Обезбеђење
функционисања Система
специјалних веза
Укупно за ПА

У години т+1
Извор
01

У години т+2
Извор
01

Остали
извори

У години т+3
Извор
01

Остали
извори

Остали
извори

0

90.000

0

107.000

0

116.000

0

90.000

0

107.000

0

116.000

478.312

0

478.312

0

478.312

0

478.312

0

478.312

0

478.312

0

48

ЗАКЉУЧАК
Средњорочни план Министарства одбране је свеобухватан плански документ
израђен на основу Закона о планском систему Републике Србије и Уредбе о методологији
за израду средњорочних планова. Обухвата период од три године и омогућава повезивање
јавних политика са средњорочним оквиром расхода.
У делу Средњорочног плана који се односи на информације о Министарству
одбране наведени су послови државне управе које обавља Министарство одбране, а у
складу са Законом о министарствима и Законом о одбрани. Поред тога набројана су
документа јавних политика која су представљала основу за утврђивање мера и активности
у Средњорочном плану, као и усвојена правна акта и међународни споразуми и друга
докумената која регулишу ангажовање представника Министарства одбране у процесу
приступања Републике Србије Европској унији, учешће Војске Србије и других снага
одбране у операцијама Европске уније, као и сарадњу са Европском одбрамбеном
агенцијом.
Унутрашња организација Министарства одбране усклађена је са законским
оквирима и у наредном периоду биће усмерена на јачање функционалне организације
Министарства одбране. Имајући у виду обавезу заштите тајних података, у Средњорочном
плану приказани су само подаци о броју лица на положају, броју државних службеника и
намештеника и других радно ангажованих лица по организационим јединицама
Министарства одбране и Војске Србије.
У табеларном приказу мера и активности утврђени су један општи и три посебна
циља Министарства одбране за период од 2020. до 2022. године, са показатељима учинка
на нивоу циљева. За сваки посебан циљ утврђене су мере и активности за његово
остварење. Финансијска средства потребна за реализацију сваке од мера и активности
усклађена су са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину. Такође, наведени су
извори средстава, као и програмска активност или пројекат у програмском буџету у
оквиру ког се средства обезбеђују.
У прилозима документа дат је преглед Плана нормативних активности које
Министарство одбране планира да усвоји или достави на разматрање у 2020. години, као и
Средњорочни оквир расхода Министарства одбране по програмској класификацији и
мерама и активностима из средњорочног плана.
Извештај о реализацији Средњорочног плана Министарства одбране за период од
2020. до 2022. године израђиваће се и достављати у складу са чланом 28. Уредбе о
методологији за израду средњорочних планова.

МИНИСТАР ОДБРАНЕ

Александар Вулин
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