
ОПШТИ ЦИЉ

полазна вредност

0

показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активности

1.1.1

Израдити анализу 

усклађености Закона о оружју 

и муницији са правним 

тековинама ЕУ

Израђена анализа Извештај о израђеној анализи II квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

1.1.2

Израдити нацрт и 

усвојитиЗакон о  изменама 

и допунама Закона  о 

оружју и муницији

Израђен нацрт/Усвојен 

закон о оружју и муницији

Објављен у Службеном 

гласнику
IV квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

1.1.3

Израдити Нацрт и усвојити 

Закон из области контроле 

експлозивних материја 

Израђен Нацрт 

закона/Усвојен закон из 

области контроле 

експлозивних материја

Објављен у Службеном 

гласнику
IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ КОНТРОЛЕ SALW ЗА ПЕРИОД 2019-2020. године

Смањивање претњи од нелегалног поседовања и злоупотребе малог и лаког оружја, муниције и експлозива за цивилну употребу

1. ЦИЉ
Усклађен и унапређен правни оквир у области контроле малог и лаког оружја, као и експлозива за цивилну 

употребу

показатељ исхода

Степен усклађености националног законодавства са правним тековинама Европске уније

Активност

1.2 Мера
 Доношење подзаконских аката који уређују област набављања, држања и ношења оружја, испитивања, жигосања 

и обележавања оружја, производње и промета НВО, као и контроле експлозивних материја за цивилну употребу 

показатељ резултата

показатељ резултата

Број нормативних аката који су потпуно усклађени са законодавством Европске уније, 

Уговором о трговини оружјем и Протоколом о ватреном оружју (кључни индикатор бр. 1 

из Мапе пута)

циљна вредност

              100%

1.1 Мера

Усклађивање постојећег законског оквира са међународном и европском правном регулативом у области 

набављања, држања и ношења оружја, испитивања, жигосања и обележавања оружја, као и у области контроле 

експлозивних материја за цивилну употребу
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност         

0%

1.2.1

Израдити нацрт 

подзаконских аката из 

области испитивања, 

жигосања и обележавања 

оружја

Израђен нацрт подзаконских 

аката у складу са Законoм из 

области испитивања, 

жигосања и обележавања 

оружја

Извештај о израђеном нацрту  III квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова 

1.2.2

Доношење подзаконских 

аката из области производње 

и промета наоружања и војне 

опреме 

Донети подзаконски акти у 

складу са Законом о 

производњи и промету 

наоружања и војне опреме, у 

складу са  надлежностима 

органа

Објављени у Службеном 

гласнику
I квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности
Буџет

Министарство одбране 

Министарство унутрашњих 

послова

1.2.3

Ускладити подзаконске акте 

који уређују област 

набављања, држења, ношења 

и онеспособљавања оружја са 

европском правном 

регулативом

Усклађени подзаконски акти 

у складу са европском 

правном регулативом

Објављени у Службеном 

гласнику
IV квартал 2020. године 

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова 

1.2.4

Доношење подзаконских 

аката из области 

експлозивних материја за 

цивилну употребу

Донети подзаконски акти из 

области Закона о 

експлозивним материјама  у 

складу са  надлежностима 

органа

Објављени у Службеном 

гласнику
 IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова Министарство 

одбране

1.2 Мера
 Доношење подзаконских аката који уређују област набављања, држања и ношења оружја, испитивања, жигосања 

и обележавања оружја, производње и промета НВО, као и контроле експлозивних материја за цивилну употребу 

број подзаконских аката донетих у предвиђеном року

циљна вредност 

100%
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност         

Податак из Годишњег 

извештаја за 2018. годину 

1.3.1

Организовати обуке ради 

упознавања са новим 

правним оквиром 

деактивирања, испитивања, 

обележавања и жигосања 

оружја у ЕУ и учења о 

најбољим праксама у вези са 

онеспособљавањем оружја

Број одржаних обука/број 

обучених полазника

Извештај о спроведеним 

обукама

Континуирано од II квартала 

2019. године

Донаторска средства -

стручно усавршавање из 

области обележавања, 

жигосања оружја и 

онеспособљавања оружја 

(процена 2019. - 5.000 евра и 

2020. - 5.000 евра)

Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова 

1.3.2

Организовати обуке ради 

упознавања са категоријом 

акустичног оружја, као и 

правном регулативом у вези 

са овом врстом оружја

Број одржаних обука/број 

обучених полазника

Извештај о спроведеним 

обукама

Континуирано од II квартала 

2019. године

Донаторска средства -

стручно усавршавање из 

области акустичног оружја 

(процена 2019. - 5.000 евра и 

2020. - 5.000 евра)

Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова 

1.3.3

Организовање обуке за 

спровођење Закона о оружју 

и муницији везано за нове 

врсте и нове трендове у вези 

са SALW

Број одржаних обука/број 

обучених полазника

Извештај о спроведеним 

обукама
IV квартал 2020. године

Редовна буџетска средства у 

износу од 160.000 динара и 

донаторска средства у износу 

од 2.000 евра (2020.)

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова 

1.3 Мера
Јачање капацитета кроз обучавање запослених на пословима контроле малог и лаког оружја, експлозивних 

материја и муниције

показатељ резултата

број запослених који су стекли  неопходне компетенције

циљна вредност 

повећање од 10% 
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

1.3.4
Организовање обуке у вези са 

експлозивним материјама

Број одржаних обука/број 

обучених полазника

Извештај о спроведеним 

обукама

Континуирано од II квартала 

2019. године

Редовна буџетска средства у 

износу од 160.000 динара и 

донаторска средства у износу 

од 2.000 евра (2020.)

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова 

полазна вредност

а и б.тренутно стање биће 

одређено истраживањем 

јавног мњења o нелегалном 

оружју 

2.1.1

Израдити свеобухватну 

анализу о утицају нелегалног 

SALW на друштво, 

безбедност и сигурност 

грађана 

Израђена анализа
Извештај о резултатима 

анализе
III квартал 2019. године

 Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних 

активности/евентуално 

ангажовање експерта би било 

финансирано из донација 

Буџет /Донаторска средства 

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Безбедносно-

информативна агенција, 

Канцеларија за сарадњу са 

цивилним друштвом

2. ЦИЉ

Унапређени национални механизми за смањење малог и лаког

   оружја (SALW), муниције и експлозива за цивилну употребу у

      нелегалном поседу

показатељ исхода 

број инцидената са оружјем у нелегалном поседу (убиства, повређивања, самоубистава) 

разврстано по полу, старости и региону (кључни индикатор број 9 и 10 из Мапе пута)

2.1 Мера Јачање свести грађана о утицају и ризицима недозвољеног држања оружја

показатељ резултата

а)степен задовољства (перцепције) грађана у погледу безбедности или осећаја сигурности 

у односу на злоупотребе ватреног оружја разврстано по полу и старости: (кључни 

индикатор бр. 14 из Мапе пута), б) проценат грађана који имају негативно мишљење о 

нелегалном оружју (утврђено испитивањем јавног мњења)

циљна вредност

а) пораст степена задовољства грађана, б) повећано 

негативно мишљење о нелегалном оружју
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

2.1.2

Информисање јавности ради  

подизања нивоа свести о 

недозвољеном држању 

оружја

Број одржаних кампања
Извештај о броју одржаних 

кампања

Континуирано од I квартала 

2019. године

Учећше запослених у 

кампањама -нису потребна 

средства - запослени раде у 

оквиру редовних радних 

активности/евентуалне 

рекламе би биле 

финансиране из донација - 

2019. у износу од 4.000 

долара и 2020. у износу од 

4.000 долара

Буџет /Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Канцеларија за 

сарадњу са цивилним 

друштвом, Министарство 

културе и информисања

2.1.3

Израдити и дистрибуирати 

едукативне и информативне 

материјале којима би се 

нагласио ризик недозвољеног 

држања оружја

Број штампаних и подељених 

брошура, флајера, постера и 

број подржаних  медијских 

пројеката којима би се 

нагласио ризик недозвољеног 

држања оружја

Извештај о броју израђеног и 

подељеног материјала
 II квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних 

активности/штампање 

материјала би било 

финансирано из донација у 

износу од 2.000 евра (2020.) 

Буџет /Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Министарство 

културе и информисања

2.1.4
Обезбедити већу 

заступљеност у медијима 

Постављена потребна 

обавештења, објављени 

подаци, број датих 

информација медијима

Новински чланци, гостовања 

у локалним и националним 

медијима 

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности  

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

културе и информисања
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност

Податак из Годишњег 

извештаја за 2018. годину 

2.2.1

Израдати анализу 

безбедносних ризика 

поступка транспорта, 

транзита и увоза-извоза 

оружја

Израђена анализа Извештај  I квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет 

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство финансија-

Управа царина, Директорат 

цивилног ваздухопловства, 

Безбедносно-информативна 

агенција, Министарство 

спољних послова

2.2.2

Израдити анализу техничких 

и административних 

капацитета за успостављање 

електронског повезивања 

података о увозу/извозу и 

транзиту оружја 

Израђена анализа Извештај о израђеној анализи  II квартал 2019. године  

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет 

Министарство унутрашњих 

послова,  Министарство 

финансија-Управа царина, 

Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација

2.2 Мера
 Спровођење дугорочне, редовне контроле малог  и лаког оружја, интезивирање борбе против нелегалног 

поседовања, трговине оружјем, муницијом и експлозивима, као и његовог преусмеравања

показатељ резултата

а) број случајева и количина ватреног оружја, муниције и експлозива заплењених на 

граници, као и број оних који су заплењени унутар територије Републике Србије; б) број 

ватреног оружја, муниције и експлозива за чији извоз су издате дозволе а за које је током 

поступка контроле након испоруке утврђено да су преусмерене у противправне токове; в) 

број комада регистрованог ватреног оружја и муниције који су одузети (кључни 

индикатори 3,4,5, 6,8,9, 12 из Мапе пута)

циљна вредност

повећање од 5% 
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

2.2.3

Успоставити систем 

електронског издавања 

дозвола за увоз/извоз оружја

Успостављен систем
Извештај о успостављеном 

систему

Континуирано од I квартала 

2019. године
100.000 евра у 2020. години Буџет /Донаторска средства

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација, 

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

финансија-Управа царина, 

Безбедносно-информативна 

агенција, Министарство 

спољних послова

2.2.4

Унапредити размену 

обавештајних података о 

SALW добијених у сарадњи 

са обавештајно безбедносним 

службама 

Број размењених података
Извештај о размењеним 

подацима

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Војнобезбедносна 

агенција, Војнообавештајна 

агенција, Безбедносно-

информативна агенција, 

Министарство финансија-

Управа царина

2.2.5

Развити методологију за 

анализу ризика у вези са 

кријмчарењем оружја преко 

државне  граниице у складу 

са CIRAM 2  стандардом

Методологија за анализу 

ризика се примењује

Заједнички извештај у складу 

са методологијом 

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

финансија-Управа царина

2.2.6

Појачати контролу, праћење 

и спречавање противправног 

преусмеравања законите 

трговине оружја,  муниције и 

експлозива

Број кривичних и 

прекршајних пријава, број 

извршених надзора, број 

издатих дозвола за извоз 

оружја

Годишњи извештај
Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова,  Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство финансија-

Управа царина
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

2.2.7

Повећати ниво свести 

произвођача/извозника 

ватреног оружја, муниције и 

експлозива о ризицима 

преусмеравања у 

противправне токове 

Број одржаних семинара и 

трибина за привреду и 

научну заједницу, број 

одржаних међуресорних 

састанака на тему анализе 

ризика

Годишњи извештај
Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени учествују на 

семинарима и састанцима у 

оквиру редовних радних 

активности 

Буџет /Донаторска средства

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација, 

Министарство одбране, 

Министарство унутрашњих 

послова 

2.2.8

Унапређењепоступка вођења 

евиденција о транзиту и 

транспорту оружја

Унапређен поступак вођења 

евиденција
Годишњи извештај

Континуирано од IV квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени учествују на 

семинарима и састанцима у 

оквиру редовних радних 

активности 

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

полазна вредност

биће одређена на основу 

података из спроведених 

поступака легализације 

(2015, 2016 и 2017. година) 

2.3.1
Доношење наредбе о 

легализацији оружја
Донета наредба

Објављена наредба у 

Службеном глансику

Периодично у складу са 

донетом наредбом

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет 
Министарство унутрашњих 

послова

2.3 Мера Спровођење легализације оружја

показатељ резултата

Број ватреног оружја, муниције, експлозива који су добровољно предати, легализовани или 

онеспособљени (кључни индикатор 11 из Мапе пута)

циљна вредност

повећање од 5% 
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

2.3.2
Спровести медијску кампању 

о процесу легализације

Број емитовања на 

националним фреквенцијама, 

број гостовања у медијима, 

број одржаних форума

Извештај о спроведеној 

кампањи, информатор о раду 

Министарства унутрашњих 

послова

II квартал 2020. године

Учећше запослених у 

кампањама -нису потребна 

средства - запослени раде у 

оквиру редовних радних 

активности/евентуално 

емитовање на националним 

фреквенцијама би била 

финансиране из донација - 

2020. у износу од 4.000 

долара 

Буџет /Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова

2.3.3

Унапредити поступак предаје 

оружја у поступку 

легализације

Унапређен поступак предаје
Акт министра надлежног за 

унутрашње послове
IV квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет 
Министарство унутрашњих 

послова 

полазна вредност

3 објекта

3.1 Мера
Стварање нових и унапређивање постојећих капацитета за безбедно складиштење малог и лаког оружја, муниције 

и експлозива за цивилну употребу

показатељ резултата

Број објеката који су оспособљени за безбедно чување оружја у односу на укупан број 

објеката у којима се чува оружје (показатељ учинка бр. 13 из Мапе пута)

3. ЦИЉ

       Унапређени национални капацитети за управљање залихама

                 малог и лаког оружја (SALW), муниције и експлозива за цивилну

                 употребу

показатељ исхода

Број инцидената везаних за нестанак оружја из складишта, број инцидената везаних за 

несреће у складиштима( повређивања, експлозије), процењени трошкови складиштења 

оружја

циљна вредност

30% више објеката који су оспособљени за безбедно чување 

оружја
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

3.1.1

Прибављaње потребне 

документације за изградњу 

нових инфраструктурних 

капацитета за безбедно 

складиштење оружја 

Прибављена документација
Извештај о прибављеној 

документацији
IV квартал 2020. године

300.000 динара (геометар, 

плаћање такси по 

обједињеној процедури)

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

3.1.2

Адаптација постојећих 

инфраструктурних 

капацитета Министарства 

унутрашњих послова

Опремљен магацински 

простор у складу са 

међународним стандардима 

(Бошњаци) 

Извештај о извршеној 

адаптацији
IV квартал 2020. године

Донација UNDP/SEESAC- 

Бошњаци, соба за доказе 

Централног магацина и ПС 

Чукарица-пројекат у току 

(2018. година - 53.890.322,86 

динара)

Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова,  Министарство 

државне управе и локалне 

самоуправе

3.1.3

Адаптација постојећих 

инфраструктурних 

капацитета Министарства 

одбране

Опремљен магацински 

простор у складу са 

међународним стандардима 

(Крагујевац)

Извештај о извршеној 

адаптацији
IV квартал 2020. године 100.000 евра Донаторска средства

Министарство одбране, 

Министарство државне 

управе и локалне самоуправе

3.1.4

Прибављање потребне 

документације за адаптацију 

инфраструктурних 

капацитета за безбедно 

складиштење оружја  

Министарства одбране

Прибављена документација 

(Смедерево и Панчево)

Извештај о прибављеној 

документацији
IV квартал 2020. године 300.000 динара Донаторска средства

Министарство одбране, 

Министарство државне 

управе и локалне самоуправе
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

3.1.5

Адаптација постојећих 

инфраструктурних 

капацитета Министарства 

правде (Управа за извршење 

кривичних санкција)

Опремљен магацински 

простор у складу са 

међународним стандардима 

Извештај о извршеној 

адаптацији
IV квартал 2020. године 200.000 долара Донаторска средства

 Министарство правде - 

Управа за извршење 

кривичних санкција, 

Министарство државне 

управе и локалне самоуправе

3.1.6

Анализа потреба за 

усклађивањем      

процедура/упутстава у вези 

са управљањем складиштима

Израђена анализа
Извештај о утврђеним 

потребама
IV квартал 2019. године

Учешће запослених у 

прикупљању података за 

анализу редован буџет 

(редовно радно 

време)/евентуално 

ангажовање експерта би било 

финансирано из донација - 

процена 5.000 евра

Буџет/Донаторска средства

Министарство одбране, 

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

правде 

3.1.7

Заједничке обуке запослених 

задужених за безбедност и 

управљање складиштима 

Извештај о потребама,број 

одржаних обука

Извештај о одржаним 

обукама

Континуирано од  II квартала 

2019. године

Запослени у Министарству 

одбране држе обуку 

запосленима у МУП, учешће 

запослених у оквиру 

редовних активности - 

редовна буџетска средства у 

2019. годину и износу од 

100.000 динара и у 2020. 

години од 150.000 динара

Буџет

Министарство одбране, 

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

правде, Министарство 

финансија-Управа царина

3.1.8

Дефинисање програма обуке 

за запослене задужене за 

безбедност и управљање 

складиштима

Израђен програм Годишњи план и програм  IV квартал 2020. године

Учешће запослених у оквиру 

редовних активности у 

изради програма обуке

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране

полазна вредност3.2 Мера Идентификација и управљање вишковима оружја, муниције и експлозива за цивилну употребу

показатељ резултата

Број уништених вишкова оружја и муниције  (индикатор бр. 12 из Мапе пута)

циљна вредност
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

Укупан број уништеног 

оружја у 2017. години

3.2.1

Анализа вишкова оружја, 

муниције, експлозивних 

средстава и оружне опреме

Извршена анализа

Извештај о потенцијалним 

вишковима оружја, муниције, 

експолозивних средстава и 

оружне опреме

 II квартал 2019. године  

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране

3.2.2

Прикупљање вишкова 

оружја, муниције, 

експлозивних средстава и 

оружне опреме 

Број прикупљеног оружја, 

муниције, експлозивних 

средстава и оружне опреме

Извештај о разврстаном 

оружју, муницији, 

експлозивним средставима и 

оружне опреме

IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране

3.2.3

Уклањање вишкова оружја, 

муниције, експлозивних 

средстава и оружне опреме

Број уништеног оружја, 

муниције, експлозивних 

средстава и оружне опреме

Извештај о уништењу оружја 

и муницији, експлозивним 

средставима и оружне опреме

IV квартал 2019. године 4 долара по комаду оружја Донаторска средства

Министарство одбране, 

Министарство унутрашњих 

послова 

полазна вредност

874 пријаве за несавесно 

чување и коришћење оружја

3.2 Мера Идентификација и управљање вишковима оружја, муниције и експлозива за цивилну употребу

Уништени вишкови оружја у износу од 100% у односу на 

добијена донаторска средства

3.3 Мера
Подизање свести и знања о опасностима од несавесног коришћења малог и лаког оружја код грађана, а посебно 

омладине

показатељ резултата

број инцидената који су последица несавесног чувања и коришћења SALW 

циљна вредност

20% посто мање поднетих пријава за несавесно чување и 

коришћење оружја
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

3.3.1

Израда едукативног и 

информативног материјала и 

подршка медијским 

пројектима у циљу подизања 

нивоа свести и знања за 

омладину и одрасле

Број подржаних медијских 

пројеката

Извештај о израђеном и 

подељеном материјалу
IV квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних 

активности/штампање 

материјала би било 

финансирано из донација у 

износу од 2.000 евра (2020.) 

Буџет/Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова, Канцеларија за 

сарадњу са цивилним 

друштвом, Канцеларија за 

младе, Министарство              

културе и информисања

3.3.2
Едукације грађана кроз 

пројекат ,,Отворени дан"
Број одржаних едукација Извештај са едукација Континуирано

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет Министарство одбране

3.3.3

Спровођење едукације 

грађана о ризицима 

несавесног коришћења 

SALW кроз активности 

примене концепта ,,Полиција 

у заједници“

Број спроведених едукација
Извештај о спроведеним 

едукацијама

Континуирано од I квартала 

2019. године
250.000 динара Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова

3.3.4

Спровести едукације грађана 

о опасностима слављеничког 

пуцања  кроз активности 

примене концепта ,,Полиција 

у заједници“

Број спроведених едукација
Извештај о спроведеним 

едукацијама

Континуирано од I квартала 

2019. године
250.000 динара Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова

4.1 Мера Унапређење контроле у области испитивања, жигосања и обележавања оружја

показатељ резултата

Број поднетих захтева за испитивање, жигосање и обележавање оружја у односу на број 

испитаног, жигосаног и обележеног оружја

4. ЦИЉ
Унапређени национални капацитети за контролу, испитивање, обележавање и праћење

  малог и лаког оружја SALW, као и за вођење евиденција

показатељ исхода

Проценат оружја произведеног у Србији и увезеног у Србију које је прописно обележено и 

евидентирано 
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност

Број поднетих захтева у 2018. 

години

4.1.1

Упознати најбоље праксе 

држава чланица  Ц.И.П. у 

вези са испитивањем, 

жигосањем и обележавањем 

оружја и муниције 

Организована посета 

националном телу државе 

чланице Ц.И.П. у вези са 

испитивањем, жигосањем и 

обележавањем оружја и 

муниције

Извештај о реализованој 

посети
 III квартал 2019. године  

Трошкови запослених 

приликом службених 

путовања у иностранству у 

износу од 80.000 динара

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова

4.1.2

Израдити анализу капацитета 

за испитивање, жигосање и 

обележавања оружја и 

муниције у циљу добијања 

сертификата Ц.И.П.

Израђена анализа
Извештај о извршеној 

анализи
IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних 

активности/евентуално 

ангажовање експерта би било 

финансирано из донација , за 

2019. у износу од 5.000 евра

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова

4.1.3

Покретање процедуре за 

подношење захтева за пријем 

у Ц.И.П.

Покренута процедура
Извештај о предузетим 

мерама
 IV квартал 2019. године  

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство спољних 

послова, Министарство 

унутрашњих послова, 

Агенција за испитивање, 

жигосање и обележавање 

оружја, направа и муниције

4.1.4

Спровођење контролe у 

области испитивања, 

жигосања и обележавања 

оружја

Bрој извршених контрола, 

број наложених и извршених 

мера, број донетих решења, 

покренутих прекршајних 

поступака

Записник о извршеној 

контроли, решење којим се 

налажу мере, предлог за 

покретање прекршајног 

поступка

континуирано од почетка 

примене Закона о 

испитивању, жигосању и 

обележавању оружја, направа 

и муниције

Трошкови запослених који 

врше контролу надзора над 

произвођачима и другим 

правним лицима  (трошкови 

горива за превоз до  

произвођача и правних лица 

у износу од 200.000 динара)

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

4.1 Мера Унапређење контроле у области испитивања, жигосања и обележавања оружја
циљна вредност

повећање од 10% 
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

4.1.5

Обезбедити техничку опрему 

ради побољшања процедура 

испитивања, жигосања и 

обележавања оружја 

Обезбеђена техничка опрема Извештај о реализацији IV квартал 2019. године

Донаторска средства 

обезбеђена за техничку 

опрему у износу од  50.000 

евра

Донаторска средства

Минстарство унутрашњих 

послова као надзорни орган 

над Агенцијом за 

испитивање, жигосње и 

обележавање оружја, 

направа и муниције
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност

Бр. поднетих захтева

4.2.1

Ојачати постојеће 

администартивне капацитете 

на пословима оружја и 

издавања увозних и извозних 

дозвола у циљу спречавања 

пролиферације оружја

Попуњен број извршилаца  

на пословима контроле 

оружја, број обучених 

запослених

Акт о систематизацији 

запослених, извештај о 

спроведеној обуци

IV квартал 2020. године

Нису потребна додатна 

средства - запослени раде у 

оквиру редовних радних 

активности

Буџет

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација, 

Министарство спољних 

послова

4.2.2

Иницирање образовања 

Савета за контолу малог и 

лаког оружја

Донета одлука о образовању Службени гласник II квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

4.2.3
Успостављање националне 

контакт тачке за оружје 
Успостављена контакт тачка 

Усвојен интерни акт МУП о 

успостављању контакт тачке
II квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

4.2.4

Унапредити оперативну 

процедуру праћења 

пронађеног или заплењеног 

оружја, муниције и 

експлозива на националном и 

међународном нивоу  

Унапређена процедура, 

Израђено упутство 
Донет акт I квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Минстарство унутрашњих 

послова

4.2. Мера
Унапређење административних и техничких капацитета за праћење SALW и механизама за спречавање његовог 

преусмеравања 

показатељ резултата

Број захтева за праћење оружја  на које је ажурно одговорила Национална контакт тачка за 

оружје (кључни показатељ бр. 7 из Мапе пута)

циљна вредност

10% више у односу на полазну вредност

16



показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

4.2.5

Израда јединствене 

евиденције краденог и 

несталог оружја

Успостављена евиденција 

кроз рад апликације
Извештај Радне групе IV квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Минстарство унутрашњих 

послова

4.2.6

Унапређење постојеће 

апликације у циљу увезивања 

података лица над којима је 

извршена гранична провера 

са подацима о оружју и 

муницији које је пренето 

преко државне границе

Унапређена апликација 

Успостављање система за 

праћење преношења оружја и 

муниције преко државне 

границе

IV квартал 2020. године

Запослени раде у оквиру 

редовних радних активности/ 

подршка међународних 

партнера за подизање 

капацитета комуникационе 

мреже, донација од 1.700.000 

евра

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова 

полазна вредност

Податак из Годишњег 

извештаја за 2018. годину 

5.1 Мера
Унапређење међународне и регионалне сарадње у циљу контроле, заједничких/паралелних истрага и праћења 

малог и лаког оружја

показатељ резултата

Број одржаних састанака, број обука, број размењених информација, број поднетих 

извештаја

циљна вредност

10%  више у односу на полазну вредност

5. ЦИЉ
Ојачана сарадња на међународном, регионалном и националном

               нивоу, као и са сектором цивилног друштва

показатељ исхода

a) број случајева заплене и број одузетог ватреног оружја, муниције и експлозива на 

границама  Републике Србије, у поређењу са бројем случајева заплене и бројем одузетог 

ватреног оружја, муниције и експлозива у дубини територије Републике Србије а чији траг 

води до држава чланица Европске уније, као и број ватреног оружја, муниције и 

експлозива преусмерених у противправне токове из Републике Србије; б) број случајева 

оперативне сарадње на регионалном и међународном нивоу кроз размену 

криминалистичко обавештајних и балистичких података у циљу сузбијања кривичних дела 

извршених ватреним оружјем; в) број случајева међуинституционалне сарадње на 

оперативном нивоу, укључујући истраге, кривично гоњење и фазе пре суђења; ( кључни 

индикатори бр. 3, 5, 6 8 и 9. из Мапе пута)
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

5.1.1

Редовно учешће на 

међународним и регионалним 

семинарима и обукама, на 

конференцијама из области 

контроле стрељачког и лаког 

оружја

Број одржаних семинара, 

обука, конференција

Извештај о одржаним 

семинарима

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

и подршка међународних 

партнера

Буџет/Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Министарство 

спољних послова, 

Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација, 

Министарство финансија-

Управа царина

5.1.2

Спровођење заједничких 

акција ради сузбијања 

кријумчарења оружја 

Број спроведених операција, 

број размењених 

информација, број заплена

Извештај о спроведеним 

вежбама

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

и подршка међународних 

партнера

Буџет/Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

финансија-Управа царина

5.1.3

Размена стечених искустава, 

знања у вези са најбољом 

међународном праксом у 

контроли SALW

Број одржаних састанака
Извештај са одржаних 

састанака

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

и подршка међународних 

партнера

Буџет/Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација

5.1.4

Извештавање у складу са 

међународно прихваћеним 

обавезама

Број поднетих извештаја у 

складу са захтевима и 

методологијом међународних 

организација 

Годишњи извештај 
Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет

Министарство спољних 

послова,  Министарство 

трговине, туризма и 

телекомуникација, 

Министарство унутрашњих 

послова

5.1.5

Размена оперативних и 

стратешких информација и 

података са релевантним 

међународним и регионалним 

организацијама 

Број размењених 

информација 
Годишњи извештај 

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет

 Министарство 

унутрашњих послова, 

Министарство финансија-

Управа царине, 

Министарство правде
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

5.1.6

Унапредити оперативну 

сарадњу на регионалном и 

међународном нивоу кроз 

размену криминалистичко 

обавештајних и балистичких 

података у циљу сузбијања 

кривичних дела извршених 

ватреним оружјем

Број размењених 

криминалистичко 

обавештајних информација, 

број размењених 

балистичких података

Годишњи извештај 
Континуирано од I квартала 

2019. године

Ннису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

5.1.7

Извештавање у складу са 

кључним показатељима Мапе 

пута

Број достављених 

информација у складу са 

процедуром извештавања

Годишњи извештај
Континуирано од IV квартала 

2019. године

Ннису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

полазна вредност

Податак из Годишњег 

извештаја за 2018. годину 

5.2 Мера Унапређење међуресорне сарадње на националном нивоу 

показатељ резултата

Број случајева, појединаца и број злоупотребљеног, кријумчареног оружја, муниције и 

експлозива у којима је покренута истрага и донета пресуда у поређењу са бројем поднетих 

пријава;  (кључни индикатор број 3 и 8 из Мапе пута)

циљна вредност

20%  више у односу на полазну вредност
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

5.2.1

Побољшање постојећих 

статистичких и аналитичких 

образаца којима се 

прикупљају оперативни 

подаци о малом и лаком 

оружју (према полу и 

старости)

Креирани побољшани 

обрасци
Годишњи извештај IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

здравља, Републички завод за 

статистику

5.2.2

Спровођење додатних обука 

за полицијске, војне и 

царинске инструкторе из 

области контроле малог и 

лаког оружја

Број одржаних обука
Извештај о одржаним 

обукама
IV квартал 2020.

Подршка међународних 

партнера (5.000 евра)
Донаторска средства

Министарство унутрашњих 

послова,  Министарство 

одбране, Министарство 

финансија-Управа царина

5.2.3

Унапређење даље 

међуресорне сарадње у циљу 

размене информација

Број размењених 

информација

Извештај о размењеним 

информацијама

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

финансија-Управа царина

20



показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

5.2.4

Имплементирање софтвера 

којим ће се извршити 

повезивање свих релевантних 

евиденција везаних за оружје

Имплементирање софтвера
Извештај о резултатима 

имплементације
IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

и подршка међународних 

партнера

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова

5.2.5

Унифицирање методологије 

прикупљања података у вези 

са SALW на националном 

нивоу

Унифицирана методологија
Извештај о прикупљеним 

подацима
IV квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Републичко јавно 

тужилаштво, Министарства 

правде, Републички завод за 

статистику

5.2.6

Размена информација између 

полицијских и царинских 

служби на националном 

нивоу 

Број размењених 

информација

Извештај о размењеним 

информацијама

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

финансија-Управа царина

5.2.7

Иницирати унапређење 

међуресорне размене 

информација о исходу 

поступака по кривичним 

пријавама које се односе на 

злоупотребу и недозвољену 

трговину оружја, муниције и 

експлозивних средстава

Број размењених 

информација, број поднетих 

кривичних пријава, број 

пресуда по поднетим 

кривичним пријавама

Годишњи извештај IV квартал 2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

 Републичко јавно 

тужилаштво, Министарства 

унутрашњих послова
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност

Податак из Годишњег 

извештаја за 2018. годину 

5.3.1

 Одржавање семинара за 

сектор цивилног друштва и 

едукација њихових 

представника о одговорном 

поседовању оружја као и 

потреби спровођења извозне 

и увозне контроле оружја

Број одржаних семинара
Извештај о одржаном 

семинару

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени учествују на 

семинарима у оквиру 

редовних радних активности 

Буџет

Министарство трговине, 

туризма и 

телекомуникација, 

Министарство унутрашњих 

послова, Канцеларија за 

сарадњу са цивилним 

друштвом

5.3.2

Заједничке активности 

државних органа и 

организација цивилног 

друштва  у вези са 

спречавањем злоупотребе и 

ширења SALW

Број одржаних семинара, 

форума, округлих столова

Извештај о одржаним 

активностима

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Министарство 

спољних послова, 

Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација, 

Министарство финансија-

Управа царина, Канцеларија 

за сарадњу са цивилним 

друштвом

5.3.3

Стварање услова за 

електронску верификацију 

одобрења за набавку оружја     

Створени услови који ће 

омогућити израду програма 

за електронску верификацију 

одобрења за набавку оружја

Израђен програм IV квартал 2020. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет
Министарство унутрашњих 

послова

5.3 Мера Унапређење сарадње са сектором цивилног друштва на националном и локалном нивоу

показатељ резултата

Број одржаних заједничких састанака, форума, радионица

циљна вредност

10%  више у односу на полазну вредност

5.4 Мера Имплементација родно заснованих начела током спровођења Акционог плана

показатељ резултата
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показатељ резултата извор верификације рок реализације потребна средства извор финансирања носиоци активностиАктивност

полазна вредност

Податак из Годишњег 

извештаја за 2018. годину 

5.4.1

Повећање нивоа свести и 

смањење злоупотреба 

ватреног оружја у 

случајевима насиља над 

женама, насиља у породици и 

другим облицима родно 

заснованог насиља

Број одржаних семинара и 

трибина 
Годишњи извештај

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна додатна 

средства за учешће 

запослених на семинарима, 

ангажовање предавача из 

области насиља у породици 

родно заснованог насиља 

(донација - процена 2019. - 

1.000 евра и 2020. - 1.000 

евра)

Буџет/Донаторска средства
Министарство унутрашњих 

послова

5.4.2

Обезбеђивање суштинског 

учешћа жена у контроли 

SALW     

Број жена које узимају 

учешће у контроли SALW     

Извештај о броју  радних 

места на којима су запослене 

жене

Континуирано од I квартала 

2019. године

Нису потребна средства - 

запослени раде у оквиру 

редовних радних активности

Буџет

Министарство унутрашњих 

послова, Министарство 

одбране, Министарство 

спољних послова, 

Министарство трговине, 

туризма и телекомуникација, 

Министарство финансија-

Управа царина

5.4 Мера Имплементација родно заснованих начела током спровођења Акционог плана

Број одржаних заједничких састанака, форума, радионица

циљна вредност

20%  више у односу на полазну вредност
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