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УВОД 

Годишњи извештај о спровођењу Средњорочног плана Министарства одбране за 

период од 2020. до 2022. године (у даљем тексту: Годишњи извештај), израђен је у складу 

са Уредбом о методологији за израду средњорочних планова („Службени гласник РС”, бр. 

8/19), која ближе уређује праћење спровођења Средњорочног плана и извештавање о 

постигнутим резултатима. 

Годишњи извештај, припремљен је на основу прилога организационих целина 

Министарства одбране (МО) и Војске Србије (ВС), који су достављени ради израде 

Годишњег извештаја о реализацији Министарског упутства за 2020. годину, као и 

достављених извештаја организационих целина МО и ВС о спровођењу Средњорочног 

плана Министарства одбране за период од 2020. до 2022. године. 

У Годишњем извештају, дат је преглед општих и посебних циљева, мера, циљаних 

и остварених вредности показатеља учинка за 2020. годину, као и образложење одступања 

између циљаних и остварених вредности показатеља учинка.  

Такође, у Годишњем извештају наведени су износи планираних и утрошених 

финансијских средстава за реализацију сваке мере, као и процентуални однос између 

утрошених и планираних финансијских средстава по мерама.  

У Годишњем извештају, утврђен је статус реализације активности у 2020. години, 

образложење одступања у реализацији појединих активности, као и рок за реализацију 

нереализованих активности.  

Проглашење ванредног стања у Републици Србији услед епидемије заразне болести 

COVID-19, у значајној мери је отежало реализацију задатака и достизање циљева. У 

извештајном периоду, МО и ВС били су ангажовани на пружању подршке цивилним 

властима у спречавању појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19. Поред 

тога, настављено је са извршавањем редовних послова, мисија и задатака, као и са 

унапређењем оперативних и функционалних способности Војске Србије. 

Годишњи извештаји надлежних организационих целина МО и ВС о реализацији 

циљева у 2020. години, указали су да су МО и ВС функционисали у релативно сложеним, 

али стабилним условима. Праћењем остварених резултата и предузимањем одговарајућих 

мера ради отклањања недостатака и унапређења рада, обезбеђено је извршавање послова из 

делокруга МО и мисија и задатака ВС. Реализација дела циљева била је условљена 

извршавањем задатака на подршци цивилним властима у спречавању појаве, ширења и 

сузбијања заразне болести COVID-19. 
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1. ПРЕГЛЕД ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА, МЕРА, ЦИЉАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉА УЧИНКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

Општи циљ: Министарство одбране извршава послове, а Војска Србије мисије и задатке у складу са законом и другим прописима 

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

Јединица 
мере 

Извор провере 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Заштићеност Републике Србије од 
војних изазова, ризика и претњи 
безбедности 

Ниво 
заштите 

Процена војних и невојних 
изазова, ризика и претњи по 

безбедност земље  
Потпуна 2019. Потпуна  Потпуна / 

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 

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

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Расположивост снага за реаговање 

које се могу ангажовати на 

реализацији задатака одбране 

земље 

% Генералштаб Војске Србије 90% 2019.  100%   

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 

% Генералштаб Војске Србије 90% 2018. 95% 95% / 
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Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране 

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Реализација Плана рада 
Министарства одбране 

% 
Секретаријат Министарства 

одбране 
95 2018. 95 95 / 

Мера 1.2: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама 

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Број ангажованих припадника 
Министарства одбране и Војске 
Србије у мировним операцијама 

Број Генералштаб Војске Србије 559 2018. 620 571 

Број ангажованих 
припадника Министарства 
одбране и Војске Србије у 
мировним операцијама 
реализован је у складу са 
Годишњим планом учешћа 
ВС и других снага одбране у 
МнОп ван граница Р. Србије 
у 2020. години („Службени  
гласник РС”, број 94 од 
27.12 .2019. године). 

Мера 1.3: Помоћ цивилним структурама у ванредним ситуацијама 

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Расположивост снага у складу са 
наређењем начелника 
Генералштаба Војске Србије о 
ангажовању снага Војске Србије на 
задацима заштите и спасавања 

% Генералштаб Војске Србије 100 2018. 95   



Страна 6 од 21 

Мера 1.4: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности 

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Број акредитованих студијских 
програма 

Број 

Универзитет одбране 

35 2019. 35 42 / 

Број изабраних лица у наставничка 
звања 

Број 25 2019.  20 27 / 

Број завршених 
научноистраживачких пројеката који 
доприносе унапређењу способности 
МО и ВС  

Број 12 2019.  8 9 / 

Број публикованих радова из 
категорија М-20 и М-50 

Број 
37 за М-20 

32 за М-50 
2019.  

40 за М-20 

50 за М-50 

54 за М-20 

47 за М-50 

Услед епидемије заразне 
болести COVID-19 у 
извештајном периоду дошло 
је до смањења израде 
научних радова из 
категорије М-50. Такође, део 
радова публикован је у 
часописима из категорије М-
20. 

Мера 1.5: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС 

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Реализација финансијског плана 
Министарства одбране из општих 
прихода и примања буџета 

% Сектор за буџет и финансије 99 
2018. 

година 
95 98,80% / 
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Посебан циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршење додељених мисија и задатака 

Показатељ(и) на нивоу посебног 
циља  

(показатељ исхода) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Оцена оперативних и 
функционалних способности Војске 
Србије  

Оцена Генералштаб Војске Србије 

Елементи 
о/с оцењени 

са 
„подржава 

о/с” 

2018.  

Елементи 
о/с оцењени 

са 
„подржава 

о/с” 

  

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

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Реализација приоритета у домену 
оперативних и функционалних 
способности 

Степен 
реализац

ије 
Генералштаб Војске Србије Потпуна 2018.  Потпуна   

Реализација плана обуке резервног 
састава  

% Генералштаб Војске Србије 40% 2018.  75%   
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Мера 2.2: Попуна ратних материјалних резерви  

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Реализација процеса набавки 
покретних ствари за попуну ратних 
материјалних резерви 

% 
Годишњи извештај о 

реализацији Министарског 
упутства 

100 2018.  95   

Мера 2.3: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза 

Показатељ(и) на нивоу мере  
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Расположивост ТкИ сервиса у 
Систему специјалних веза 

% Генералштаб Војске Србије 90 2018. 95   
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Посебан циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства 

одбране и Војске Србије 

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

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

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

% 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
100% 2018.  95% 98,33% / 

Степен реализације изградње и 
инвестиционог одржавања објеката 
инфраструктуре 

% 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
100% 2018.  95% 100% / 

Мера 3.1: Опремање, модернизација и ремонт средстава НВО 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Проценат утрошених новчаних 
средстава у односу на одобрена 
новчана средства програмске 
активности „Функционисање 
Министарства одбране и Војске 
Србије” по конту 512 – Машине и 
опрема 

% 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
45 2019.  90   

Технолошка реализација развојних 
задатака из области наоружања и 
војне опреме у односу на годишњи 
план 

% 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
83 2018.  90   

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

% 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
8 2018.  14 14 / 
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Мера 3.2: Изградња и капитално одржавање зграда и објеката 

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Изграђени објекти и објекти на 
којима је реализовано инвестиционо 
одржавање  

број 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
25  2018.  20 20 / 

Мера 3.3: Реконструкција објекта КН-25 на Војној академији и издати употребну дозволу  

Показатељ(и) на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Јединица 
мере 

Носилац 
Почетна 
вредност 

Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2020. години 

Остварена 
вредност у 

2020. години 

Образложење одступања 
између циљаних и 

остварених вредности 

Степен реализације реконструкције 
објекта 

% 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
0 2018. 100 100 / 
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2. ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

Општи циљ: Министарство одбране извршава послове, а Војска Србије мисије и задатке у складу са законом и другим прописима 

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 

Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране 

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извори 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Институцијално- 
управљачко- 

организациона 
Министарство одбране 

01 10.798.149.000 10.164.704.844 94,13 

 

 

 

04 175.049.000 190.742.901 108,97 

08 15.302.000 8.746.000 57,16 

09 0 100.946.733 100,00 

13 0 20.109.515 100,00 

15 0 66.000 100,00 

Укупно 10.988.500.000 10.485.315.993 95,42 

Мера 1.2: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама 

Тип мере 

Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) 
мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Институционално- 
управљачко- 

организациона 
Генералштаб Војске Србије 01 1.481.450.000 1.199.863.398 80,99  
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Мера 1.3: Помоћ цивилним структурама у ванредним ситуацијама 

Тип мере 

Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) 
мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Институционално-
управљачко-

организациона 
Генералштаб Војске Србије 01 13.500.000    

Мера 1.4: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности 

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Информативно-
едукативна 

Универзитет одбране 

04 90.000.000 79.119.105 87,91 

 13 0 102.485.947 100,00 

Укупно 90.000.000 181.605.052 201,78 

Мера 1.5: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС 

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Подстицајна Сектор за буџет и финансије 01 42.980.363.000 43.687.781.003 101,65  
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Посебан циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршење додељених мисија и задатака 

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

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Институционално-
управљачко-

организациона 
Генералштаб Војске Србије 

01 9.844.596.000   

 

04 66.040.000   

13 0   

15 0   

Укупно 9.910.636.000   

Мера 2.2: Попуна ратних материјалних резерви  

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Обезбеђење добара и 
пружање услуга  

Генералштаб Војске Србије 01 240.000.000    

Мера 2.3: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза 

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Обезбеђење добара и 
пружање услуга  

Генералштаб Војске Србије  01 478.312.000    
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Посебан циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства 

одбране и Војске Србије 

Мера 3.1: Опремање, модернизација и ремонт средстава НВО 

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Обезбеђење добара и 
пружање услуга  

Сектор за материјалне ресурсе 

01 24.335.290.000   

 

09 650.000.000   

10 0   

13 50.000.000   

15 0   

Укупно 25.035.290.000   

Мера 3.2: Изградња и капитално одржавање зграда и објеката 

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Обезбеђење добара и 
пружање услуга  

Сектор за материјалне ресурсе 

01 1.042.400.000 588.108.539 56,42 

 

09 1.000.000 228.525.046 22.852,50 

10 0 3.760.313.741 100,00 

13 50.000.000 104.609.282 209,22 

15 0 4.843.000 100,00 

Укупно  1.093.400.000 4.686.399.608 428,61 
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Мера 3.3: Реконструкција објекта КН-25 на Војној академији и издати употребну дозволу  

Тип мере 
Орган (или сектор органа) 
одговоран за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

Извор 
финансирања 

Планирана 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Утрошена 
финансијска 

средства у 2020. 
години  

Однос између 
утрошених и 
планираних 

средстава у % 

Напомена 

Обезбеђење добара и 
пружање услуга  

Сектор за материјалне ресурсе 01 120.000.000 119.416.121 99,51  

 

НАПОМЕНА: Финансијски план Министарства одбране је са почетно одобрених 92.431.500.000 динара, из свих извора финансирања, до 

краја 2020. године, увећан на износ од 109.839.400.000 динара (повећање за 17.407.900.000 динара). 
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3. СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ 

Општи циљ: Министарство одбране извршава послове, а Војска Србије мисије и задатке у складу са законом и другим прописима 

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 

Мера 1.1: Допринос заштити одбрамбених интереса Републике Србије кроз извршавање послова и задатака из надлежности Министарства одбране 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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

Кабинет министра 
одбране и Секретаријат 
Министарства одбране 

2022.  Реализована / / / 

1.1.2. Извршавање послова и 
задатака из области политике 
одбране 

Сектор за политику 
одбране 

2022.  Реализована / / / 

1.1.3. Извршавање послова и 
задатака из области људских 
ресурса 

Сектор за људске 
ресурсе 

2022.  Реализована / / / 

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

Сектор за цивилну 
одбрану и припреме 
одбране 

2022.  Реализована / / / 

1.1.5. Извршавање послова и 
задатака из области материјалних 
ресурса 

Сектор за материјалне 
ресурсе 

2022.  Реализована / / / 

1.1.6. Извршавање послова и 
задатака из области буџета и 
финансија 

Сектор за буџет и 
финансије 

2022.  Реализована / / / 

1.1.7. Извршавање послова и 
задатака из области односа са 
јавношћу 

Управа за односе са 
јавношћу 

2022.  Реализована / / / 

1.1.8. Извршавање послова и 
задатака у области инспекцијског 
надзора 

Инспекторат одбране 2022.  Реализована / / / 
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1.1.9. Извршавање послова и 
задатака из области здравства 

Управа за војно 
здравство 

2022.  Реализована / / / 

1.1.10. Извршавање послова и 
задатака из домена војног 
образовања 

Универзитет одбране 2022.  Реализована / / / 

1.1.11. Извршавање посебних 
послова и задатака 

Министарство одбране 2022.  Реализована / / / 

Мера 1.2: Допринос изградњи и очувању мира у региону и свету учешћем у мултинационалним операцијама 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.  Реализована / / / 

1.2.2. Одржавање објеката и 
опреме за МнОп 

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.  Реализована / / / 

1.2.3. Набавка материјала за 
МнОп 

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.  Реализована / / / 

1.2.4. Набавка неопходне опреме 
за МнОп 

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.  Реализована / / / 

Мера 1.3: Помоћ цивилним структурама у ванредним ситуацијама 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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 

2022.     / 
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1.3.3. Набавка неопходне опреме 
и материјала за потребе 
ванредних ситуација 

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.     / 

Мера 1.4: Унапређење стања у области војног образовања и војне научноистраживачке делатности 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

1.4.1. Усавршавање запослених Универзитет одбране 2022.  Реализована / / / 

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

Универзитет одбране 2022.  Реализована / / / 

1.4.3. Набавка опреме за 
образовање и науку 

Универзитет одбране 2022.  Реализована / / / 

Мера 1.5: Стварање услова за обављање послова и задатака из надлежности МО и ВС 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

1.5.1. Исплата новчаних 
принадлежности запосленима 

Сектор за буџет и 
финансије 

2022.  Реализована / / / 

1.5.2. Исплата социјалних 
доприноса на терет послодавца 

Сектор за буџет и 
финансије 

2022.  Реализована / / / 

1.5.3. Исплата социјалних давања 
запосленима 

Сектор за буџет и 
финансије 

2022.  Реализована / / / 

1.5.4. Исплата накнаде трошкова 
запосленима 

Сектор за буџет и 
финансије 

2022.  Реализована / / / 

1.5.5. Дотације организацијама 
обавезног социјалног осигурања 

Сектор за буџет и 
финансије 

2022.  Реализована / / / 
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Посебан циљ 2: Војска Србије поседује оперативне и функционалне способности за извршење додељених мисија и задатака 

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

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 

завршетак 

активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.    / 

Мера 2.2: Попуна ратних материјалних резерви  

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.     / 

Мера 2.3: Обезбеђење функционисања Система специјалних веза 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи 
активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

2.3.1. Услуге комуникације 
Генералштаб Војске 

Србије 
2022.     / 

2.3.2. Одржавање постојећег 

Система специјалних веза 
Генералштаб Војске 

Србије 
2022.     / 

2.3.3. Развој и подизање 

квалитета Система специјалних 

веза 

Генералштаб Војске 
Србије 

2022.     / 
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Посебан циљ 3: Опремањем и реализацијом инфраструктурних задатака створени су услови за извршавање утврђених послова, мисија и задатака Министарства 

одбране и Војске Србије 

Мера 3.1: Опремање, модернизација и ремонт средстава НВО 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи 
активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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.     / 

Мера 3.2: Изградња и капитално одржавање зграда и објеката 

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи 
активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

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

Сектор за материјалне 
ресурсе 

2022.  Реализована / / / 

3.2.2. Инвестиционо одржавање 
стамбеног простора у складу са 
плановима 

Сектор за материјалне 
ресурсе 

2020–2022.  Реализована / / / 

Мера 3.3: Реконструкција објекта КН-25 на Војној академији и издати употребну дозволу  

Назив активности 
Орган (сектор органа) 

који спроводи 
активност 

Рок за 
завршетак 
активности 

Статус 
реализације 
активности у 
2020. години 

Образложење кашњења у 
реализацији 

Рок за 
реализацију 

Напомена 

3.3.1. Реконструкција, адаптација 

и доградња постојећег објекта 
Сектор за материјалне 

ресурсе 
2020.  Реализована / / / 
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ЗАКЉУЧАК 

Годишњи извештаји надлежних организационих целина МО и ВС, указали су да су 

МО и ВС функционисали у релативно сложеним, али стабилним условима. Великим 

залагањем припадника МО и ВС, планским радом и рационалном употребом 

расположивих ресурса, обезбеђено је извршавање послова, мисија и задатака. 

Проглашење ванредног стања у Републици Србији услед епидемије заразне болести 

COVID-19, у значајној мери отежало је реализацију мера и активности и достизање 

циљева из Средњорочног плана за период од 2020. до 2022. године.  

Средњорочним планом Министарства одбране за период од 2020. до 2022. године, 

планирана је реализација једног општег и три посебна циља. 

Показатељ учинка на нивоу општег циља, а који се односи на заштићеност 

Републике Србије од војних изазова, ризика и претњи безбедности достигнут је у 

потпуности. 

Остварена вредност показатеља учинка који се односи на реализацију 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 је 95%, што је идентично циљаној вредности. 

Остварена вредност показатеља учинка који се односи на степен реализације 

захтева за набавку из Плана набавки на нивоу обједињених набавки за Министарство 

одбране и Војску Србије је 98,33% (циљана вредност 95%). Остварена вредност 

показатеља учинка који се односи на степен реализације изградње и инвестиционог 

одржавања објеката инфраструктуре је 100% (циљана вредност 95%). 

Мањи број показатеља учинка на нивоу мера није достигао циљане вредности у 

2020. години, јер је њихова реализација зависила од епидемиолошке ситуације у 

Републици Србији. Све планиране активности су реализоване. 

У извештајном периоду, управљање финансијама обезбедило је услове за 

неометано и стабилно финансирање МО и ВС. Утврђена средства за финансирање МО, 

утрошена су у износу од 108.494.213,261 динара или 98,80%. 

Управљање, руковођење и командовање у МО и ВС, обезбедили су реализацију 

циљева, мера и активности, уз повећано напрезање припадника МО и ВС, у складу са 

могућностима и новонасталом ситуацијом. 


