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На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник 
РС”, број 52/19) и члана 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), 

Влада доноси
У Р Е Д Б У

о ограничењу висине цена основних животних 
намирница

Члан 1.
Овом уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту 

и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу 
снабдевања робом, ограничавају произвођачке цене и цене у трго-
вини на велико и мало основних животних намирница, тако да не 
прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године.

Ограничење цена из става 1. овог члана примењује се у траја-
њу од 90 дана за следећу робу:

1) шећер кристал у паковању од једног килограма;
2) брашно тип Т-400 глатко, у паковању до пет килограма, 

укључујући и пет килограма;
3) брашно тип Т-500 у паковању до пет килограма, укључују-

ћи и пет килограма;
4) јестиво сунцокретово уље у паковању од једног литра; 
5) свињско месо  – бут;
6) UHT млеко са 2,8 процената млечне масти у паковању од 

једног литра.
Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, 

сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 
15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно 
цене пре снижења.

Члан 2.
Произвођачи не смеју испоручивати производе из члана 1. 

став 2. ове уредбе у количинама мањим од просечних у последњих 
12 месеци.

Члан 3.
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама чл. 1. и 
2. ове уредбе. 

Уз казну из става 1. овог члана може се изрећи и заштитна 
мера забране правном лицу да врши одређене делатности у траја-
њу од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице 
у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и 
може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши 
одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи 
заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању 
од шест месеци до једне године.

Члан 4.
Надзор над применом ове уредбе спроводе министарство 

надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно за 
послове трговине.

Члан 5.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о ограничењу висине цена основних животних намирница („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 114/21, 116/21 и 119/21).

Члан 6.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ, а важи 90 дана од 
дана ступања на снагу.
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На основу члана 28. тачка 8) Закона о туризму („Службени 

гласник РСˮ, број 17/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РСˮ, 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), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У
о условима и начину доделе и коришћења кредитних 

средстава за подстицање квалитета туристичке понуде

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се услови и начин доделе и кори-

шћења кредитних средстава за финансирање пројеката унапре-
ђења квалитета туристичке понуде физичких лица и привредних 
друштава из области туризма (у даљем тексту: пројекат), у износу 
средстава која су за ове намене опредељена у буџету Републике 
Србије (у даљем тексту: кредитна средства).

Кредитна средства се додељују као државна помоћ мале 
вредности (de minimis).

Члан 2.
Учешће кредитних средстава у финансирању пројекта не 

може бити веће од 50% од укупне вредности тог пројекта.

Члан 3.
Квалификовање пројеката врши се на основу:
1) економске оправданости пројекта;
2) оцене финансијског стања и кредитне способности подно-

сиоца захтева;
3) квалитета понуђених инструмената обезбеђења враћања 

кредитних средстава.
Квалификовање пројеката врши Фонд за развој Републике 

Србије (у даљем тексту: Фонд) сагласно закљученом комисионом 
уговору са министарством надлежним за послове туризма (даљем 
тексту: Министарство).

Уколико се као средство обезбеђења враћања кредитних 
средстава нуди безусловна банкарска гаранција, предлог за одо-
брење/одбијање захтева за кредит Фонд ће дати искључиво на 
основу оцене квалитета поменутог средства обезбеђења.

Уколико је подносилац захтева за доделу кредитних сред-
става пољопривредно газдинство, квалификовање пројекта Фонд 
врши на основу оцене понуђених инструмената обезбеђења враћа-
ња кредитних средстава.

Члан 4.
Оцена и рангирање квалификованих пројеката врши се на 

основу:
1) усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Ре-

публике Србије и другим планским документима;
2) усклађеност пројекта са прописима о минимално технич-

ким условима за уређење и опремање угоститељских објеката;
3) очекиваног доприноса унапређењу стандарда и квалитета 

туристичке понуде;
4) нивоа развијености општине на којој се реализује пројекат;
5) усклађености архитектуре и габарита објекта са амбијен-

талном целином.

Члан 5.
Основни циљеви су:
1) унапређење квалитета туристичке понуде и интензивира-

ње њеног коришћења, што подразумева:
(1) изградњу, уређење и реконструкцију хотелских и других 

смештајних капацитета, ресторана и објеката спортско-рекреатив-
ног и забавног садржаја,

(2) рестаурацију руралних објеката и њихово претварање у 
туристичке капацитете,

(3) набавку, реконструкцију и адаптацију плутајућих објека-
та, као и превозних и рекреативних средстава намењених посети-
оцима и туристима,
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(4) унапређење маркетинга домаће угоститељске понуде,
(5) дизајн, припрему производње и производњу сувенира;
2) изградња туристичке инфраструктуре и супраструктуре;
3) усклађивање туристичких капацитета са законом којим се 

уређује област туризма и угоститељства.

Члан 6.
Право на коришћење кредитних средстава има:
1) привредно друштво регистровано за обављање делатности 

у области туризма;
2) предузетник који је регистрован за обављање делатности у 

области туризма;
3) пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољо-

привредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и 
руралном развоју („Службени гласник РСˮ, бр. 41/09, 10/13  – др. 
закон, 101/16, 67/21  – др. закон и 114/21).

Члан 7.
Захтев за коришћење кредитних средстава нарочито садржи: 

основне податке о подносиоцу захтева, основне податке о пројек-
ту, план финансирања пројекта и време реализације пројекта.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се документација 
дефинисана Конкурсом за доделу кредитних средстава за подсти-
цање квалитета угоститељске понуде из области туризма.

Захтев за коришћење кредитних средстава je, такође, дефи-
нисан наведеним конкурсом.

Захтев и документација из ст. 1. и 2. овог члана подносе се у 
два примерка Министарству, путем поште, односно преко писар-
нице Министарства. Подносилац захтева може да оствари право 
на коришћење кредитних средстава само по једном захтеву у току 
буџетске године.

Члан 8.
О захтеву за коришћење кредитних средстава, у складу са 

овом уредбом, одлучује Комисија коју решењем образује мини-
стар надлежан за послове туризма.

Комисија из става 1. овог члана не разматра захтеве који нису 
квалификовани, односно не разматра непотпуне захтеве и захтеве 
који нису оцењени позитивно од стране Фонда.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем кредитних 
средстава уређују се уговором који закључују Министарство и ко-
рисник кредитних средстава.

Члан 9.
Кредитна средства реализују се преко Фонда, уз валутну кла-

узулу, са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу.
Валутна клаузула, у смислу ове уредбе, јесте утврђивање 

дуга у еврима на дан пуштања кредитних средстава у течај и пре-
рачунавање дуга у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан доспећа.

Члан 10.
Инструменти обезбеђења враћања кредитних средстава су:
1) сопствена соло меница и хипотека на непокретности  – гра-

ђевинском објекту, објекту у изградњи или грађевинском земљи-
шту у приватној својини, у односу 1:1 на укупну вредност одобре-
них кредитних средстава, или

2) сопствена меница са авалом пословне банке, или
3) гаранција пословне банке.
Минимални износ одобрених кредитних средстава за по-

љопривредна газдинства, предузетнике и микро правна лица је 
500.000 динара, а минимални износ одобрених кредитних средста-
ва за остала привредна друштва је 2.000.000 динара.

Члан 11.
Корисник кредитних средстава и Фонд закључују уговор 

о коришћењу кредитних средстава у року од 60 дана од дана за-
кључења уговора из члана 8. став 3. ове уредбе. Уколико корисник 
кредитних средстава не закључи уговор са Фондом у предвиђеном 
року, уговор са Министарством се аутоматски раскида.

Рок отплате додељених кредитних средстава је до 72 месеца 
по истеку одложног рока који траје 12 месеци и рачуна се од дана 
првог повлачења кредитних средстава, осим за „green field” инве-
стиције којима се финансира изградња туристичке инфраструкту-
ре и супраструктуре, за које одложни рок траје 24 месеца и рачуна 
се од првог повлачења кредитних средстава.

Отплата кредитних средстава вршиће се у тромесечним ану-
итетима који доспевају 31. марта, 30. јуна, 30. септембра и 31. де-
цембра у години.

На захтев корисника кредитних средстава, која су одобрена 
по уредбама из претходних година, као и корисника кредитних 
средстава која су одобрена по основу пројеката Националног ин-
вестиционог плана, у складу са условима и критеријумима које 
утврди, Фонд може одобрити репрограм кредита и одлагање вра-
ћања кредитних средстава, уз сагласност Министарства. Мини-
старство даје сагласност на основу потврде Фонда о испуњености 
услова за репрограм кредита.

Такође, Фонд може одобрити, у складу са условима и кри-
теријумима које утврди, финансијско реструктурирање пласмана, 
унапред припремљене планове реорганизације и планове реорга-
низације привредних субјеката у поступку стечаја као и споразум-
но регулисање доспелих обавеза.

Фонд извештава Министарство о предузетим радњама из ст. 
4. и 5. овог члана.

Члан 12.
Корисници кредитних средстава су дужни да омогуће кон-

тролу наменског трошења средстава од стране Министарства.

Члан 13.
Фонд ће тромесечно, по уплатама доспелих ануитета од стра-

не корисника кредитних средстава, извештавати Министарство о 
износу враћених кредитних средстава.

Члан 14.
Кредитна средства која се отплаћују по ануитетима у скла-

ду са уредбама за подстицање квалитета угоститељске понуде на 
основу којих су одобрени кредити у претходним годинама, као и 
средства одобрена по основу пројеката Националног инвестицио-
ног плана, враћају се Фонду и користе се као кредитна средства за 
исте намене, као и за покриће трошкова провизије Фонда за оба-
вљање комисионих послова и трошкова Фонда у поступцима при-
нудне наплате кредита пласираних у претходним годинама.

Члан 15.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уред-

ба о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава 
за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник 
РСˮ, број 6/19).

Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 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),  

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма финансијске подршке – 
Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке  – 

Коришћењем стандарда до конкурентнијих производа, који је од-
штампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
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Члан 2.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су у складу са 
чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину. 

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-565/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник, 

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ  
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ – КОРИШЋЕЊЕМ 

СТАНДАРДА ДО КОНКУРЕНТНИЈИХ ПРОИЗВОДА

1. УВОДНИ ДЕО

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Слу-
жбени  гласник РС”, број 110/21), у оквиру Раздела 21  – Мини-
старство привреде, Главa 21.0, Програм 1503  – Развој национал-
ног система инфраструктуре квалитета, Функција 410  – Општи 
економски и комерцијални послови и послови по питању рада, 
Пројекат 4004  – Програм финансијске подршке  – Коришћењем 
стандарда до конкурентнијих производа, Економска класифи-
кација 454  – Субвенције приватним предузећима, обезбеђена су 
средства у износу од 50.000.000 динара, намењена за реализацију 
Програма финансијске подршке  – Коришћењем стандарда до кон-
курентнијих производа.

Програмом се прецизирају основне информације о програму, 
дефинишу општи и посебни циљеви програма, услови за учешће у 
програму, као и поступак спровођења програма.

Средства за реализацију овог програма представљају de 
minimis помоћ.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Ра-
звојном агенцијом Србије.

2. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОГРАМУ

Mинистарство привреде (у даљем тексту: МП) је у сарад-
њи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: РАС) разви-
ло Програм финансијске подршке  – Коришћењем стандарда до 
конкурентнијих производа (у даљем тексту: Програм). Наведени 
програм произилази из Програма економских реформи од 2021. до 
2023. године, структурна реформа број 19  – Безбедан и квалитетан 
производ  – фактор развоја индустрије. Такође, овај програм има 
упориште у Стратегији индустријске политике Републике Србије 
од 2021. до 2030. године. 

Основни циљ програма јесте унапређење конкурентности, 
безбедности и квалитета производа и услуга, односно олакшан 
приступ тржиштима и повећање нивоа конкурентности, првен-
ствено малих и средњих предузећа и предузетника. 

Овај програм допринеће повећању нивоа коришћења стан-
дарда у производњи и организацији пословања, сертификацији 
производа, система менаџмента, као и повећању коришћења дру-
гих услуга у области инфраструктуре квалитета.   

У производњи и услугама сертификација система менаџмен-
та широко је прихваћен модел којим привредни субјекти потврђу-
ју усаглашеност своје организације и пословања са међународно 
признатим стандардима. Међународна организација за стандарди-
зацију (у даљем тексту: ISO) је од 2000. године почела са прику-
пљањем и анализом података о броју издатих сертификата за си-
стеме менаџмента широм света. Према статистици ISO стандарди 
за системе менаџмента у свету који се најчешће примењују су ISO 
9001  – Систем менаџмента квалитета (65% укупног броја издатих 
сертификата) и ISO 14001  – Систем менаџмента заштите животне 
средине (23%). Такође су по броју издатих сертификата значајни 
и: ISO 45001 (ex OHSAS 18001)  – Системи менаџмента безбед-
ношћу и здрављем на раду, ISO/IEC 27001  – Систем менаџмен-
та за безбедност информација, ISO 22000  – Систем менаџмента 

безбедношћу хране и др. Треба напоменути да у свету, посебно у 
развијеним земљама импресиван раст има сертификација према 
стандарду ISO 50001, јер енергетска ефикасност постаје импера-
тиван захтев. У Републици Србији је број ових сертификата од 
2015. до 2019. године порастао више од четири  пута и достигао 
број од 87 у 2019. години. Највећи број ових сертификата издаје 
се у Немачкој (скоро 32% од укупног броја издатих у свету у 2019. 
години), јер од 2011. постоји политика немачке владе, која посеб-
ним мерама подстиче сертификацију према овом стандарду. Због 
тога се овим програмом посебно подстиче подршка имплемента-
цији стандарда ISO 50001 (60% трошкова покрива суфинансирање 
кроз овај програм независно од величине привредног субјекта).

Број издатих сертификата за системе менаџмента, може се 
узети као један од показатеља развијености националних економи-
ја. Посматрајући број издатих сертификата Србија углавном пред-
њачи у односу на земље бивше СФРЈ, али ипак значајно заостаје у 
односу на Румунију, Мађарску и Бугарску. 

Треба напоменути да ISO у оквиру своје статистике обухвата 
само сертификате издате од стране сертификационих тела акреди-
тованих код чланица IAF MLA.

Наиме, неопходно је подстаћи привредне субјекте да интен-
зивније користе услуге инфраструктуре квалитета, првенствено 
мала и средња предузећа, и пружити им могућност да увиде кори-
сти које би остварили уређењем пословних процеса према стан-
дардима и коришћењем стандарда током свих фаза пројектовања, 
производње и контроле производа, што је суштина овог програма.  

Подршка у оквиру овог програма намењена је за суфинанси-
рање следећих активности:

1. Спровођење поступака оцењивања усаглашености (испи-
тивања, контролисања, сертификације и др.) производа са захте-
вима српских и иностраних (превасходно европских) техничких 
прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним зна-
цима (CE, 3A, еко-знак и др.);

2. Уређење пословања у складу са захтевима међународно 
признатих стандарда система менаџмента;

3.  Набавка српских стандарда.
С обзиром на доступност података о потребама тржишта, 

може се очекивати да ће највећи број пријава, односно захтева за 
субвенцијом бити за активност под редним бројем 2.

2.1. ПРАВНИ ОКВИР

Правни оквир за реализацију Програма чине: Закон о буџету 
Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник PC”, број 
110/21), Програм економских реформи зa пeриoд 2021 –2023. годи-
не, Стратегија индустријске политике Републике Србије од 2021. 
до 2030. године („Службени гласник PC”, број 35/20), Закон о 
контроли државне помоћи („Службени гласник PC”, број 73/19), 
Уредба о правилима за доделу државне помоћи („Службени гла-
сник PC”, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21  – др. 
уредбе, 62/21  – др. уредбе и 99/21  – др. уредбе), Уредба о правили-
ма и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помо-
ћи) („Службени гласник PC”, број 23/21), Закон о рачуноводству 
(„Службени гласник PC”, бр. 73/19 и 44/21  – др. закон), Закон о 
платном промету („Службени лист CPJ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Слу-
жбени гласник PC”, бр. 43/04, 62/06, 111/09  – др. закон, 31/11 и 
139/14  – др. закон), Закон о привредним друштвима („Службени 
гласник PC”, бр. 36/11, 99/11, 83/14  – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 
91/19 и 109/21), Закон о техничким захтевима за производе и оце-
њивању усаглашености („Службени гласник PC”, број 49/21), За-
кон о акредитацији („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 47/21), 
као и уговори којима се конкретизују права и обавезе између РАС 
и корисника програма.

2.2. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

2.2.1. Општи циљ

Општи циљ програма јесте унапређење конкурентности, бе-
збедности и квалитета производа и услуга на тржишту, односно 
олакшан приступ тржиштима и повећање конкурентности превас-
ходно малих и средњих предузећа, али и привреде у целини.    
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2.2.2. Специфични циљеви и очекивани резултати

Редни 
број Специфични циљеви Редни 

број Резултати

1.
Унапређење пословања и 
конкурентности привредних 
субјеката

1.1.

Повећан број привредних 
субјеката који су своје 
производе    усагласили са 
техничким прописима;

1.2

Повећан број привредних 
субјеката који су своје 
пословање усагласили са 
међународним признатим, 
односно српским стандардима;

2. Раст и развој привредних 
субјеката

2.1. Повећан пословни приход 
привредних субјеката;

2.2. Повећан приход од извоза.

2.3. РАСПОЛОЖИВА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ТРАЈАЊЕ 
ЈАВНОГ ПОЗИВА

За реализацију Програма у 2022. години опредељен је буџет 
у износу од 50.000.000,00 динара.

Јавни позив је отворен до утрoшка средстава, а најкасније до 
1. децембра 2022. године.

2.4. ИЗНОС БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Расположива средства се одобравају појединачно Корисни-
цима, рефундацијом као суфинансирање у висини од 40% односно 
60% износа оправданих трошкова без пореза на додату вредност 
(у даљем тексту: ПДВ), за сваку пројектну активност. 

Суфинансирање у висини од 60% предвиђено је за микро, 
мала и средња привредна друштва и предузетнике, a од 40% за ве-
лике привредне субјекте, осим за:

 – набавку српских стандарда и ресертификацију система ме-
наџмента где је предвиђено суфинансирање у висини од 60% за 
све привредне субјекте независно од њихове величине;

 – имплементацију стандарда SRPS EN ISO 50001 где је пред-
виђено суфинансирање у висини од 60% за све привредне субјекте 
независно од њихове величине.

Максималан укупни износ одобрених средстава за рефунда-
цију је 1.000.000,00 динара који један Корисник може остварити за 
једну или више активности. 

Минимални износ одобрених средстава за рефундацију је 
100.000,00 динара који један Корисник може остварити за једну 
или више активности. 

Према сазнањима са тржишта услуга консалтинга и серти-
фикације система менаџмента, укупан просечни износ трошкова 
припреме и сертификације једног система менаџмента за привред-
ни субјект са 100 запослених износи око 500.000,00 динара (око 
70% припрема и 30% сертификација). На основу ових података 
одређен је минимални, односно максимални износ субвенције у 
оквиру програма.

Напомињемо да збир оправданих трошкова за рефундацију 
за све три пројектне активности мора бити у распону од наведеног 
минималног и максималног износа. 

Средства се додељују Кориснику у складу са чланом 4. Уред-
бе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de 
minimis помоћи), као државна пoмoћ мале вредности. У складу са 
чланом 4. наведене уредбе, износ de minimis државне помоћи који 
се додељује кориснику не сме прећи 23.000.000,00 динара у било 
ком периоду у току три узастопне фискалне године, укључујући 
сва подстицајна средства додељена у том периоду.

3. УСЛОВИ ПРОГРАМА

3.1. ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

3.1.1. Општи услови

Право на учешће и коришћење бесповратних средстава има 
Подносилац пријаве који испуњава следеће услове кумулативно:

1. да је у тренутку подношења пријаве регистрован у Агенци-
ји за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) најмање две годи-
не (у Регистру привредних друштава или предузетника);

2. да над њим није покренут стечајни поступак или поступак 
ликвидације;

3. да је измирио обавезе по основу пореза и доприноса;
4. да му у последње две године није изречена мера забране 

обављања делатности;
5. да за исте оправдане трошкове за које конкурише, у по-

следње две године није користио подстицајна средства која потичу 
из буџета Републике Србије, буџета Аутономне покрајине Војво-
дине и буџета јединица локалне самоуправе;

6. да није у тешкоћама према дефиницији садржаној у Уред-
би о правилима за доделу државне помоћи;  

7. да делатност Подносиоца пријаве није из области: прои-
зводње и трговине дуванских производа, примарне пољопривред-
не производње, производње оружја и војне опреме, игара на cpeћy, 
производње и промета било кoг производа који се према домаћим 
прописима или међународним конвенцијама и споразумима сма-
трају забрањеним.

3.1.2. Посебни услови

Подносилац пријаве мора да испуни посебне услове у погле-
ду компетенција Испоручиоца услуга. Испоручиоци услуга могу 
бити привредни субјекти специјализовани за обављање предметне 
услуге. Испоручилац услуге кога ангажује Корисник мора да задо-
вољава следеће услове који се односе на све прихватљиве пројект-
не активности, односно да поседује следећу документацију:

1. акт о акредитацији Испоручиоца услуге, када се ради о 
услугама спровођења оцењивања усаглашености; 

2. референтну листу са минимум три препоруке; 
3. доказ да Испоручилац услуге има најмање три запослена 

или на други начин ангажована лица; 
4. доказ о квалификацијама и компетенцијама ангажованих 

лица.

3.1.3. Број пријава по подносиоцу

Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву про-
јекта за учешће у Програму. Подносилац пријаве подноси Пријаву 
пројекта која обухвата једну или више пројектних активности које 
су прихватљиве у оквиру овог програма, а које заједно треба да 
допринесу повећању конкурентности привредног субјекта.

Програмом ћe се, осим активности започетих након објављи-
вања јавног позива, суфинансирати и пројектне активности које су 
започете најкасније 1. јануара 2022. године, а нису завршене пре 
објављивања Јавног позива.

3.1.4. Напомена

РАС нeћe закључити уговор са Корисником уколико се утвр-
ди да је Корисник:

 – са испоручиоцем услуга повезано лице;
 – поднео неуредну пријаву, која не садржи потребне инфор-

мације које је РАС тражио, а које представљају услов за учешће на 
јавном позиву.

3.2. НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

3.2.1. Прихватљиве пројектне активности

Подносилац пријаве у својој пријави наводи пројектне актив-
ности које планира да реализује уколико му се одобре финансијска 
средства од стране РАС.

Прихватљиве пројектне активности су:
1. Спровођење поступака оцењивања усаглашености (испи-

тивања, контролисања, сертификације и др.) производа са захте-
вима српских и иностраних (превасходно европских) техничких 
прописа и/или остваривање услова за означавање прописаним зна-
цима (CE, 3A, еко-знаки и др.) и/или спровођење поступка добро-
вољног оцењивања усаглашености са српским стандардима.

2. Уређење пословања у складу са захтевима међународно 
признатих стандарда система менаџмента (припрема/имплемента-
ција стандарда са првом сертификацијом или ресертификација не-
ког од система, или интегрисаних система менаџмента  – из обла-
сти квалитета, заштите животне средине, безбедности хране и др. 
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 – који укључује један или више од следећих стандарда1 : SRPS ISO 
9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 22000, 
SRPS ISO 45001, SRPS EN ISO 13485, SRPS EN ISO 50001, SRPS 
EN ISO 22301, SRPS ISO/IEC 20000-1,  SRPS ISO 28000, SRPS ISO 
37001, SRPS ISO 39001).

3. Набавка српских стандарда  – код Института за стандарди-
зацију Србије (у даљем тексту: ИСС) у штампаном или електрон-
ском облику, као и набавка збирки стандарда из области система 
менаџмента у случају да је неко од корисника заинтересован за 
имплементацију интегрисаних система2. 

3.2.2. Пројектне активности које нису прихватљиве

1. Пројектне активности кoje су усмерене ка: дуванској ин-
дустрији, примарној пољопривредној производњи, организаци-
ји игара на cpeћy, производњи и продаји оружја и војне опреме, 
производњи и промету било кoг производа који се према домаћим 
прописима или међународним конвенцијама и споразумима сма-
трају забрањеним;

2. Пројекти који су повезани са политичким партијама;
3. Пројекти усмерени на донације у добротворне сврхе.

3.2.3. Трајање пројекта

Крајњи рок за завршетак свих уговорених активности и ре-
ализацију плаћања у оквиру одобреног пројекта је 12 месеци од 
дана потписивања уговора са РАС.

3.3. ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА

3.3.1. Оправдани трошкови

Оправдани трошкови су трошкови за које се одобравају бес-
повратна средства по овом програму, а који испуњавају следеће 
услове:

1. да су наведени у планираном буџету пројекта и предрачу-
ну који је саставни део пријаве/захтева;

2. да су мерљиви и да се евидентирају, а према важећим рачу-
новодственим стандардима;

3. да су разумни у складу са захтевима финансијског упра-
вљања, посебно у погледу економичности и ефикасности.

Као оправдани трошкови пројекта признају се:
1. Трошкови услуга оцењивања усаглашености производа са 

захтевима стандарда, трошкови поступка добровољног оцењива-
ња усаглашености са српским стандардима, трошкови оцењивања 
усаглашености производа са техничким прописима (нпр. којима се 
прописује означавање производа српским знаком усаглашености 
„3А” односно са захтевима Европских директива новог приступа 
којима се захтева СЕ означавање) и др. и то:

1.1. Трошкови испуњавања битних захтева за безбедност 
производа;

1.2. Трошкови испуњавања захтева директива/правилника за 
претходно упаковане производе;

1.3. Трошкови еталонирања мерних ypeђаја у производном 
процесу;

1.4. Трошкови испитивања и контроле здравствене исправно-
сти производа;

1.5. Трошкови издавања испитног извештаја (test report);
1.6. Трошкови оцењивања усаглашености производа у ино-

страним акредитованим телима за оцењивање усаглашености који 
нису обухваћени подтач. 1.1 –1.5, неопходни за стављање прои-
звода на тржиште РС (испитивање, еталонирање, контролисање и 
др.), у случају да у Републици Србији не постоји давалац услуге 
који је акредитован у Акредитационом телу Србије;

1.7. Трошкови оцењивања усаглашености производа у европ-
ским нотификованим телима (из NANDO базе), као и други тро-
шкови оцењивања усаглашености за стављање производа на европ-
ско тржиште (испитивање, еталонирање, контролисање и др.); 
 – – – – – – – – – – – –
1 Укључени су сви стандарди чија сертификација се прати у оквиру ISO Survey  – 

https://www.iso.org/the-iso-survey.html
2 Трошкови морају бити у складу са Одлуком о висини накнада за стандарде, 

сродне документе и друге публикације, као и о висини накнада за услуге које 
врши Институт за стандардизацију Србије у обављању послова из области 
стандардизације („Службени гласник PC”, бр. 54/11, 91/12, 113/14, 76/15, 37/16, 
78/17, 8/18 и 54/18).

1.8. Трошкови поступка добровољног оцењивања усаглаше-
ности са српским стандардима.

2. Трошкови за уређење пословања у складу са захтевима ме-
ђународно признатих стандарда система менаџмента и то: 

Трошкови имплементације стандарда (трошкови консултант-
ских услуга везаних за припрему документације и друге потреб-
не активности неопходне за увођење система менаџмента како би 
се омогућило стицање сертификата; едукација запослених у вези 
увођења система квалитета који је предмет пројектног предлога 
и сл.)  – са првом сертификацијом или ресертификација неког од 
система или интегрисаних система менаџмента  – из области ква-
литета, заштите животне средине, безбедности хране и др.  – који 
укључује један или више од следећих стандарда: SRPS ISO 9001, 
SRPS ISO 14001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS EN ISO 22000, SRPS 
ISO 45001, SRPS EN ISO 13485, SRPS EN ISO 50001, SRPS EN 
ISO 22301, SRPS ISO/IEC 20000-1, SRPS ISO 28000, SRPS ISO 
37001, SRPS ISO 39001);

3. Трошкови за набавку српских стандарда  – код ИСС у 
штампаном или електронском облику, као и збирки стандарда из 
области система менаџмента у случају да је неко од корисника за-
интересован за имплементацију интегрисаних система.

Напомене: 
Сви трошкови наведени од подтач. 1.1. до 1.8. сматраће се 

оправданим једино ако се приликом правдања пројектних актив-
ности достави испитни извештај/извештај о еталонирању (test 
report/calibration report) или друга исправа о усаглашености изда-
та од стране акредитованог тела или тела пријављеног у NANDO 
бази.

За одабрану активност привредни субјекат ангажује стручног 
пружаоца услуга. Ако се ради о сертификацији система менаџ-
мента или спровођењу других облика оцењивања усаглашености 
производа компетентност пружаоца услуга обавезно се доказује 
важећом акредитацијом3.

Трошкови наведени у подтачки 2. сматраће се оправданим 
једино уколико се приликом правдања пројектних активности до-
стави сертификат као доказ потпуне имплементације система ме-
наџмента према неком од наведених стандарда.

Пружаоци услуга не могу бити физичка лица, већ само прав-
на лица и регистровани предузетници. 

Трошкови наведени у подтачки 3. сматраће се оправданим 
једино ако се приликом правдања набавке српских стандарда до-
ставе рачуни издати од стране ИСС.

3.3.2. Неприхватљиви трошкови

1) ПДВ;
2) трошкови који су у вези са одобравањем и спровођењем 

банкарског кредита, као што су трошкови: обраде захтева, камате, 
трошак кредитног бироа за корисника, курсних разлика и сл.;

3) трошкови принудне наплате;
4) зајмови и рате за отплату кредита, као и за репрограм кре-

дита;
5) остали трошкови који нису у складу са наменом Програма.

4. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

РАС расписује Јавни позив за учешће по Програму. Јавни 
позив садржи основне информације о Програму: услове за подно-
шење пријаве, податке о намени и износу бесповратних средстава 
која се додељују, начин подношења пријаве, као и остале реле-
вантне информације. У прилогу Јавног позива објављује се Упут-
ство за реализацију Програма и сви пратећи обрасци.

У оквиру Упутства за реализацију Програма, детаљно се 
paзpaђyjy и утврђују услови Програма, поступак спровођења Про-
грама, начин пријављивања, оцена и селекција пријава, као и меха-
низми за праћење и контролу имплементације одобрених пројеката.

Пријаве се подносе електронским путем, у складу са Упут-
ством за пријављивање које чини саставни део Упутства за реа-
лизацију Програма, а након електронског пријема и завођења на 
писарници РАС, прослеђује се Комисији за преглед и оцењивање 
пријава (у даљем тексту: Комисија) на даљу обраду.
 – – – – – – – – – – – –
3 Под важећом акредитацијом сматра се акредитација издата од стране АТС, од-

носно акредитација у складу са чл. 20 –22. Закона о акредитацији („Службени 
гласник РС”, бр. 73/10 и 47/21).
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Комисију решењем образује директор РАС. Комисију чине 
председник комисије, и два члана комисије од којих је најмање 
један представник МП, њихови заменици и секретар комисије. 
Секретар Комисије доставља припремљене материјале члановима 
Комисије, усаглашава термин за седницу Комисије и доставља по-
зив за одржавање седнице Комисије. 

Комисија разматра поднете пријаве по њиховом приспећу, 
проверава формалну исправност поднетих пријава, разматра при-
јаве пројекта и пратећу документацију, попуњава Контролну ли-
сту (попуњена и потписана Контролна листа је обавезан прилог 
уз документацију) и оцењује пријаве према утврђеним условима 
у Програму. 

Динамика одржавања седница Комисије ће се утврђивати на 
основу броја пристиглих пријава, односно након пристиглих ми-
нимум 15 пријава, а најмање једном месечно.

Комисија оцењује поднете пријаве у складу са поступком на-
веденим у тачки 4.2.  – Оцена и селекција пријава. Неопходно је 
да пријава задовољи захтеве у погледу компетенција испоручиоца 
наведеним у тачки 4.2.2. овог програма.

Комисија даје предлог одлуке о поднетој пријави, о чему се-
кретар Комисије сачињава записник/извештај са седнице Комиси-
је, на основу чега се сачињава предлог одлуке која се доставља ди-
ректору РАС на коначно одобрење. Директор РАС доноси коначну 
одлуку о поднетој пријави.

РАС доставља коначну Одлуку о одобреним бесповратним 
средствима Подносиоцу пријаве. Подносилац пријаве има право 
на приговор надлежном министру, у року од 15 дана од дана прије-
ма одлуке о поднетој пријави.

Подносиоци пријава којима су одобрена бесповратна сред-
ства позивају се на потписивање уговора. Уговором се прецизира-
ју сва права и обавезе уговорних страна при реализацији пројекта 
и то: износ одобрених средстава, намена средстава, начин плаћа-
ња, рок за реализацију пројекта, начин извештавања о реализова-
ним активностима и начин доказивања реализованих активности 
(рачун, извод, извештај, сертификат и сл.).

МП уплаћује на рачун РАС износ средстава намењених за ре-
ализацију овог програма.

По усвајању Програма, МП ће потписати уговор о реализа-
цији Програма са РАС, којим ће се на РАС пренети обавеза закљу-
чивања уговора о коришћењу бесповратних средстава са привред-
ним субјектима и преноса средстава на рачуне Корисника.

МП ће, по закључењу уговора са РАС, пренети средства за 
реализацију овог програма РАС на подрачун за посебне наме-
не група подрачуна 764  – Рачуни за посебне намене установа и 
других правних лица из области других делатности, код Управе за 
трезор, у складу са уговором о реализацији Програма.

РАС прати реализацију уговора и одобрених пројектних ак-
тивности у складу са одобреним буџетом пројекта. По реализаци-
ји пројекта Корисници подносе Захтев за рефундацију одобрених 
средстава уз који прилажу Извештај о реализацији пројектних 
активности и оствареним резултатима са пратећом документаци-
јом у складу са Уговором. РАС валидира достављене извештаје о 
реализацији пројектних активности и оствареним резултатима и 
финансијску документацију за правдање трошкова, заједно са до-
казом да је услуга плаћена, а на основу чега припрема одобрење за 
рефундацију, које оверава директор РАС и обавља све остале неоп-
ходне административне послове за реализацију пројекта. 

РАС, по извршеној анализи извештаја о реализацији про-
јектних активности и оствареним резултатима, задржава право да 
Кориснику који поднесе непотпун наведени извештај или на било 
који други начин не испуни уговорне обавезе, не исплати средства 
предвиђена Уговором. 

РАС ће по завршетку свих активности из текуће године, а нај-
касније до 31. јануара 2023. године, доставити извештај о реализа-
цији Програма МП, које ће га ради информисања доставити Влади. 

РАС ће неутрошена средства пренети у буџет Републике Ср-
бије, сем уколико Влада посебним актом не распореди средства за 
реализацију Програма за исте намене.

4.1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе електронски, креирањем корисничког на-
лога на линку https://prijave.ras.gov.rs/ и верификацијом интернет 
адресе.

Креирањем корисничког налога отвара се страница за унос 
података, као и за унос пратеће документације, а све у оквиру Об-
расца 1  – Пријава за учешће у Програму. Корисник налога након 
уноса података и комплетирања документације, потврђује да је 
пријава комплетна, чиме се пријава електронски запримљује.

Сваки Подносилац пријаве добија обавештење о пријему 
пријаве и заводни број пријаве. Сваки Подносилац пријаве може 
поднети једну пријаву.

Линк за пријаву је доступан до краја Јавног позива, након 
чега више није могуће поднети пријаву.

4.1.1. Документација која се доставља

Сваки Подносилац пријаве је у обавези да уз поднету пријаву 
на Портал РАС унесе и електронски потписану следећу докумен-
тацију:

1. Образац 1  – Пријава за учешће у Програму, који је креиран 
у оквиру Портала РАС;

2. Образац 2  – Изјаву о испуњености услова Програма, о до-
дељеној државној помоћи de minimis, прихватању услова за уче-
шће у Програму, која је издата под пуном материјалном и кривич-
ном одговорношћу;

3. Изјаву да Подносилац пријаве и његова одговорна лица 
нису осуђивана за привредне преступе, као и да чланови Подноси-
оца пријаве и одговорна лица у оквиру Подносиоца пријаве нису 
осуђивани за кривична дела против привреде;

4. Копију уверења надлежног органа Пореске управе да је 
Подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе по основу по-
реза и доприноса, које не сме бити старије од 30 дана од дана под-
ношења пријаве; 

5. Предрачун за набавку услуге или набавку стандарда;
6. Понуда/е изабраног/их Испоручиоца за различите пројект-

не активности. Понуда треба да садржи јасно дефинисани предмет 
и обим активности, рок реализације и цену изражену у динарима 
и са приказаним ПДВ. У случају да је цена на понуди изражена 
у страној валути, прерачунава се према средњем курсу Народне 
банке Србије на дан подношења пријаве и износ у динарима се 
приказује у предрачуну. Све евентуалне касније настале курсне ра-
злике сноси Корисник;

7. Документација којом се доказују компетенције Испоручио-
ца услуге (ова документација се односи на прихватљиве пројектне 
активности за чију реализацију се ангажује Испоручилац услуге, 
и које су дефинисане у поглављу 3.1.2. од тачке 1. до тачке 4, и тo:

1) акт о акредитацији Испоручиоца (када се ради о сертифи-
кацији или другим активностима оцењивања усаглашености). Акт 
о акредитацији сертификационих тела за системе менаџмента тре-
ба да обухвати најмање два стандарда;

2) референтна листа са минимум три препоруке (не старије 
од три године) на меморандуму клијента са детаљним описом вр-
сте услуге и периодом извршења којом доказују компетенције за 
пружање предметне услуге;

3) испоручилац услуге мора да има најмање три запослена 
или на други начин ангажована лица (доказ  – нпр. извод из АПР, 
извод из регистра ЦРОСО на дан 31. децембар 2021. године, ове-
рена копија уговора о ангажовању лица и др.); 

4) Листа ангажованих лица који ћe имплементирати пројект-
не активности и за сваког појединачно доказати следеће:

 – Квалификације и компетенције (докази: дипломе са серти-
фикатима, лиценцама, уверењима, чланство у струковним органи-
зацијама);

 – Радно искуство минимум три године у предметној области 
за коју се ангажује (доказ: потврда послодавца на меморандуму са 
описом посла или уговор о ангажовању на пружању услуга Кори-
снику којом доказују компетенције за пружање предметне услуге).

Акт о акредитацији из става 1. тачка 7.  подтачка 1) овог 
одељка РАС прибавља по службеној дужности.

Комисија задржава право да врши додатну проверу доста-
вљене документације и уколико је потребно, затражи додатну 
документацију од Подносиоца пријаве, али само за формално 
исправне пријаве.

РАС задржава право да пре доношења Одлуке о избору Уче-
сника у Програму од Подносиоца пријаве, затражи да достави 
додатну документацију, појашњења или састанак путем интерне-
та, уз назначавање рока у којем је потребно доставити тражену 
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документацију, а како би са сигурношћу утврдила да исти испуња-
ва све услове из Програма.

4.2. ОЦЕНА И СЕЛЕКЦИЈА ПРИЈАВА

4.2.1. Провера формалне исправности поднетих пријава

Поднета пријава мора бити потпуна, допуштена и благовре-
мена.

Проверу формалне исправности поднетих пријава врши Ко-
мисија, контролом наведених докумената у Обрасцу  – Контролна 
листа.

4.2.2. Оцена компетенција Испоручиоца услуге

Оцена компетенција Испоручиоца услуге подразумева прове-
ру документације, коју Подносилац пријаве доставља у складу са 
наведеним поглављу 4.1.1. под тачком 7.

4.2.3. Одлука о поднетој пријави

Након прегледаних и оцењених пријава, Комисија даје пре-
длог одлуке директору РАС. Директор РАС доноси коначну одлуку 
о поднетој пријави. РАС доставља одлуку о статусу пријаве са об-
разложеним обавештењем свим Подносиоцима пријава, у року од 
15 дана од дана доношења одлуке.

Одлуку о одобреним средствима РАС доставља одабраном 
кориснику, а затим га позива да приступи потписивању уговора.

Средства ће се додељивати према редоследу пристизања 
пријава док се не утроше.    

4.2.4. Поступак по жалби

Подносиоци пријава имају право жалбе на одлуку директора 
РАС. Жалба се подноси непосредно или препорученом поштом у 
року од 15 дана од дана пријема одлуке Министарству привреде, 
на адресу Кнеза Милоша 20, 11000 Београд.

4.3. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Уговором између РАС и Корисника прецизирају се сва права 
и обавезе за реализацију пројекта, намена средстава по пројект-
ним активностима дефинисана буџетом пројекта, начин извршава-
ња обавеза, рокови, начини доказивања спроведених активности, 
начин рефундације бесповратних средстава, извештавање о реали-
зованим активностима и начин плаћања. 

Уколико у току уговарања и реализације пројекта настану 
евентуална одступања у односу на одобрени пројекат (као нпр. 
промена Испоручиоца, измене и допуне буџета, промена пројект-
них активности и сл.), Корисник је у обавези да у року од седам 
дана писаним путем обавести РАС о насталој промени. РАС о на-
сталој промени обавештава Комисију, након чега ће Комисија у 
року од 15 дана од дана пријема обавештења од стране РАС, при-
премити предлог одлуке о томе да ли су одступања и промене на 
пројекту дозвољене. Наведени предлог одлуке Комисија доставља 
директору РАС, који доноси коначну одлуку о наведеним одступа-
њима у року од 15 дана од дана пријема Предлога одлуке.

4.3.1. Динамика преноса средстава

РАС ћe на основу уговора са Корисником рефундирати одо-
брени износ бесповратних средстава након завршетка пpojeкта 
и достављања извештаја о реализацији пројектних активности и 
оствареним резултатима, као и свих доказа о завршеним пројект-
ним активностима и резултатима имплементираних пројектних 
активности.

РАС задржава право да Кориснику који поднесе непотпун из-
вештај о реализацији пројектних активности и оствареним резул-
татима, не достави све фактуре, уговоре и осталу релевантну до-
кументацију за правдање реализације пројектних активности, или 
на било који други начин не испуни уговорне обавезе, не исплати 
средства предвиђена уговором.

4.3.2. Вредновање пројекта

У периоду од три године од потписивања уговора, МП ћe вр-
шити праћење и анализу ефеката реализованих активности у окви-
ру Програма.

Корисник је дужан да достави све захтеване информације и 
да омогући несметан приступ подацима у циљу праћења ефекта 
реализованог пројекта.

4.3.3. Документација која се подноси након реализације 
пројектних активности

Корисници, по реализацији одобрених активности, доста-
вљају РАС:

 –  извештај о реализацији пројектних активности и остваре-
ним резултатима, у складу са уговором између РАС и Корисника;

 – захтев за исплату (рефундацију) средстава (попуњен, пот-
писан и оверен од стране Корисника);

 – фактуре, уговоре и осталу финансијску документацију која 
је мерљива и која се евидентира у складу са важећим рачуновод-
ственим стандардима;

  – изводе са рачуна  – са означеном исплатом. 
Сви рачуни морају бити плаћени са рачуна Корисника.
РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи додат-

ну документацију у сврху доказивања реализације подржане ак-
тивности. 

Такође, РАС задржава право да, уколико је потребно, затражи 
додатне податке/документацију и до три године након реализације 
пројекта.

355
На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 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), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Програма финансирања пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења са територија 

изразито недовољно развијених општина (јединице 
локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Програм финансирања пројеката 

од јавног интереса које реализују удружења са територија изрази-
то недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе 
из четврте групе) у 2022. години, који је одштампан уз ову уредбу 
и чини њен саставни део. 

Члан 2.
Пријава пројеката који се финансирају у складу са овом уред-

бом подноси се на прописаним обрасцима, и то: Обрасцу 1  – Пре-
длог пројекта, Обрасцу 2  – Буџет пројекта, Обрасцу 3  – Наративни 
приказ буџета пројекта и Обрасцу 4  – Биографије лица ангажо-
ваних на пројекту, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен 
саставни део. 

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-642/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник, 

Ана Брнабић, с.р.
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ПРОГРАМ  
ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СА ТЕРИТОРИЈА 
ИЗРАЗИТО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОПШТИНА 
(ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИЗ ЧЕТВРТЕ 

ГРУПЕ) ЗА 2022. ГОДИНУ

1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину (,,Слу-
жбени гласник РС”, број 110/21), у члану 8, Раздео 3  – Влада, Гла-
ва 3.8  – Кабинет министра без портфеља задуженог за унапређење 
развоја недовољно развијених општина на територији Републике 
Србије, Програм 2102  – Подршка раду Владе, Програмска актив-
ност 4021 (пројекат)  – Подршка спровођењу мера равномерног 
регионалног развоја, Економска класификација 481  – Дотације 
невладиним организацијама, опредељена су средства у износу од 
15.000.000,00 РСД намењена за Програм финансирања пројеката 
од јавног интереса које реализују удружења са територија изрази-
то недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе 
из четврте групе) у 2022. години (у даљем тексту: Програм).

Средства из става 1. ове главе опредељују се за реализацију 
Програма који треба да омогући стварање услова за одрживи ра-
звој недовољно развијених ЈЛС сврстаних у четврту групу, чији 
је степен развијености испод 60% републичког просека, кроз уна-
пређење квалитета живота кроз подршку у запошљавању, укључи-
вању у културну сферу живота, повећању безбедности, активном 
учешћу у раду локалне заједнице, подизању свести о здравом на-
чину живота, заштити животне средине, родној равноправности, 
као и помоћи особама са инвалидитетом, маргиналним групама и 
осталим.

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задуже-
ног за унапређење развоја недовољно развијених општина на те-
риторији Републике Србије (у даљем тексту: Кабинет министра).

2. ЦИЉ ПРОГРАМА

Реализација пројеката у оквиру Програма има за циљ подр-
шку у запошљавању, укључивању у културну сферу живота, по-
већању безбедности, активном учешћу у раду локалне заједнице, 
подизању свести о здравом начину живота, заштити животне сре-
дине, родној равноправности, као и помоћи особама са инвалиди-
тетом, маргиналним групама и осталим, у оквиру јединица локал-
не самоуправе.

3. ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Право на подношење пријаве пројеката имају удружења која 
су регистрована у регистру удружења који се води у Агенцији за 
привредне регистре и која статутарним одредбама као циљеве 
имају област из овог програма са територија општина: Алексинац, 
Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Бојник, Босилеград, Брус, Буја-
новац, Варварин, Владичин Хан, Власотинце, Гаџин Хан, Голубац, 
Димитровград, Дољевац, Жабари, Жагубица, Житорађа, Књаже-
вац, Крупањ, Куршумлија, Кучево, Лебане, Љиг, Мали Зворник, 
Мало Црниће, Медвеђа, Мерошина, Мионица, Нова Варош, Опо-
во, Петровац на Млави, Прешево, Прибој, Пријепоље, Ражањ, Ра-
шка, Рековац, Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, Тутин и 
Црна Трава.

4. ОБЛАСТИ ФИНАНСИРАЊА КОЈЕ СУ ОБУХВАЋЕНЕ 
ПРОГРАМОМ

За Програм су предвиђена средства у износу 15.000.000,00 
РСД. Ова средства могу се користити за финансирање пројеката у 
следећим областима:

1. Запошљавање  – пројекти подршке за запошљавање младих 
и теже запошљивих категорија становништва у приватном сектору 
и мера оснаживања за самозапошљавање;

2. Култура  – пројекти подршке организовања активности 
удружења и укључивања у културну сферу друштва;

3. Безбедност  – пројекти унапређења безбедоносне културе, 
рада на превенцији и заштити од насиља и мерама повећања бе-
збедности у саобраћају;

4. Активизам, волонтеризам и мобилност  – пројекти подршке 
активном учествовању у раду локалне заједнице;

5. Здравље  – пројекти унапређења капацитета локалне зајед-
нице за смањење ризика и ризичних понашања од употребе дро-
ге, алкохола и других штетних супстанци, и оснаживање свести о 
здравом начину живота;

6. Животна средина  – пројектне активности за одрживи ра-
звој заштите животне средине;

7. Родна равноправност  – пројектне активности за унапређе-
ње родне равноправности, које доприносе спровођењу одредби За-
кона о родној равноправности и Закона о забрани дискриминације; 

8. Социјална питања  – пројекти помоћи удружењима која 
раде са социјално угроженим особама, особама са инвалидите-
том, маргиналним групама и осталим, које доприносе спровођењу 
одредби Закона о родној равноправности и Закона о забрани дис-
криминације.

5. УСЛОВИ И НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

Кабинет министра финансира Програм у износу од 100%.
Подносилац пријаве може конкурисати само са једном прија-

вом предлога пројекта.
Кабинет министра може финансирати пројекат до максимал-

ног износа пројекта од 500.000,00 РСД.
Корисник је у обавези да средства користи наменски и да све 

активности реализује до 1. децембра 2022. године.

6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА 
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Оцењивање и одабир пријава пројеката врши се на основу 
следећих критеријума:

1. референце пројекта;
2. циљеви пројекта;
3. буџет пројекта;
4. компетенције пројектног тима;
5. претходно искуство удружења у области у којој се конку-

рише.
Установљени критеријуми за оцењивање и одабир пријава 

пројеката детаљније су објашњени у наставку:
1. Референце пројекта: начин реализације пројектних ак-

тивности у оквиру тематске области (величина циљне групе обу-
хваћена пројектом, иновативни приступ решавања одабраног 
проблема, практично решавање одабраног проблема); очекивани 
резултати пројекта; могућност развијања пројекта и његова одр-
живост  – максималан број бодова 40;

2. Циљеви пројекта: могућност имплементације пројекта; 
степен унапређења стања у области у којој се пројекат спроводи; 
обим задовољавања јавног интереса  – максималан број бодова 22;

3. Буџет пројекта: оправданост буџета пројекта; законитост 
и ефикасност раније коришћених средстава  – максималан број бо-
дова 18;

4. Компетенције пројектног тима: (образовање, стручност и 
друге пројектне компетенције за тематску област за коју се кон-
курише, садржане у биографијама пројектног тима) или писмо 
препоруке и/или подршке реализацији пројекта  – максималан број 
бодова 12;

5. Претходно искуство удружења у области у којој се конку-
рише  – максималан број бодова 8.

7. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА

Кабинет министра ће објавити јавни позив на интернет стра-
ници Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење 
развоја недовољно развијених општина на територији Републике 
Србије www.rnro.gov.rs и на порталу е-Управа.

Рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања 
јавног позива на интернет страници Кабинета министра без порт-
феља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених оп-
штина на територији Републике Србије www.rnro.gov.rs и на пор-
талу е-Управа.

Све неблаговремене пријаве, пријаве са непотпуном доку-
ментацијом, као и пријаве поднете на неодговарајућем обрасцу 
неће се узети у разматрање.
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Пријаве се преузимају на сајту www.rnro.gov.rs.
Пријаве се подносе на адресу: Кабинет министра без порт-

феља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених 
општина на територији Републике Србије, Немањина 11, 11 000 
Београд.

Пријаве са потребном документацијом се подносе у једном 
штампаном примерку и у електронској форми, у затвореној ковер-
ти са назнаком ,,Подношење предлога пројеката на Програм фи-
нансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења 
са територија изразито недовољно развијених општина (јединице 
локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години”.

8. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ПРОЈЕКАТА

За подношење предлога пројекта по Јавном позиву за подно-
шење предлога пројеката на Програм финансирања пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења са територија изразито 
недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из 
четврте групе) у 2022. години, потребно је доставити попуњене 
следеће обрасце:

1. Предлог пројекта  – Образац 1;
2. Буџет пројекта  – Образац 2; 
3. Наративни приказ буџета пројекта  – Образац 3;
4. Биографије лица ангажованих на пројекту  – Образац 4.
Сви обрасци могу се преузети на сајту www.rnro.gov.rs.

9. ПОСТУПАК ОДАБИРА ПРИЈАВА

Министар без портфеља задужен за унапређење развоја не-
довољно развијених општина на територији Републике Србије (у 
даљем тексту: Министар) именује Комисију за спровођење по-
ступка расподеле средстава по Програму финансирања пројеката 
од јавног интереса које реализују удружења са територија изрази-
то недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе 
из четврте групе) у 2022. години (у даљем тексту: Комисија), која 
доноси Предлог одлуке о расподели средстава по Програму фи-
нансирања пројеката од јавног интереса које реализују удружења 
са територија изразито недовољно развијених општина (јединице 
локалне самоуправе из четврте групе) у 2022. години.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријавље-
них програма у року од 10 дана од дана истека рока за подношење 
пријаве.

Листа се објављује на званичној интернет страници Кабине-
та министра www.rnrno.gov.rs и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и 
приложену документацију у року од три радна дана од дана обја-
вљивања листе.

Одлуку о додели средстава за финансирање пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења са територије  изразито 
недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из 
четврте групе) за 2022. годину доноси Министар. Одлука треба да 
садржи: назив удружења коме је одобрен пројекат, назив пројекта 
за који су средства одобрена, као и износ одобрених средстава.

Одлукa се објављује на сајту Кабинета министра www.rnrno.
gov.rs и на порталу е-Управа.

Комисија у току поступка одабира предлога пројекта може тра-
жити додатне информације уколико постоје специфичне околности.

Удружења којима су одобрена средства потписују уговоре о 
финансирању пројеката од јавног интереса које реализују удруже-
ња са територија изразито недовољно развијених општина (једи-
нице локалне самоуправе из четврте групе) у року од 20 дана од 
данa доношења Одлуке која ће бити објављена на сајту Кабинета 
министра www.rnro.gov.rs.

Корисник средстава дужан је да пре склапања уговора надле-
жном органу достави изјаву да средства за реализацију одобреног 
програма нису на други начин већ обезбеђена, као и изјаву о не-
постојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској по-
литици.

10. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Корисник средстава израђује завршни наративни и финансиј-
ски извештај. 

Носилац пројекта је у обавези да након реализације пројект-
них активности достави Кабинету министра завршни извештај, а 
најкасније до 20. децембра 2022. године.

Извештај се доставља у писаном облику и мора бити пот-
писан од стране овлашћеног лица и оверен печатом удружења, са 
фотокопијама комплетне финансијске документације о утрошку 
средстава.

Корисник средства је у обавези да приликом медијског насту-
пања и извештавања о пројекту наведе да се пројекат финансира 
из буџета Републике Србије.

Кабинет министра ће најкасније до 31. јануара 2023. године 
доставити Влади ради информисања обједињени извештај о реа-
лизацији овог програма. 
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На основу члана 44. став 1. Закона о запосленима у аутоном-

ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17  – др. закон, 95/18 и 114/21) 
и члана 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),

Влада доноси

У Р Е Д Б У 

о изменама и допунама Уредбе о критеријумима 
за разврставање радних места и мерилима за опис 

радних места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе  

Члан 1. 
У Уредби о критеријумима за разврставање радних места 

и мерилима за опис радних места службеника у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник 
РСˮ, бр. 88/16, 113/17  – др. закон, 95/18  – др. закон, 86/19  – др. 
закон, 157/20  – др. закон и 123/21  – др. закон), у члану 5. став 2. 
мења се и гласи:

„Правилником се утврђују радна места и њихови описи, зва-
ња у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца 
за свако радно место, врста и ниво образовања, државни стручни 
испит, односно посебан стручни испит и потребно радно искуство 
у струци, као и потребне компетенције за обављање послова рад-
ног места.ˮ

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Потребне компетенције за обављање послова радног места 

утврђују се у обрасцу компетенција који је саставни део Правил-
ника.ˮ  

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2.
Наслов изнад члана 6. брише се, а члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.
У аутономној покрајини, јединици локалне самоуправе или 

градској општини у којој је утврђена службена употреба језика и 
писма националне мањине, на оним радним местима која подразу-
мевају непосредну усмену и писану комуникацију са грађанима, 
као компетенција за то радно место утврђује се познавање језика и 
писма националне мањине.ˮ

Члан 3.
У члану 7. став 1. после речи: „покрајинског секретаријата,ˮ 

додају се речи: „помоћник генералног секретара скупштине,ˮ.

Члан 4.
У члану 10. реч: „компетентностˮ замењује се речју: 

„квалификацијеˮ. 

Члан 5.
У члану 11. став 3. реч: „ужеˮ замењује се речју: 

„унутрашњеˮ.
Став 5. мења се и гласи:
„Квалификације су мерило којим се изражавају знања и рад-

но искуство које је потребно за делотворан рад на радном месту.ˮ

Члан 6.
У члану 12. став 3. тачка 2) реч: „ужеˮ замењује се речју: 

„унутрашњеˮ.
У ставу 4. алинеја пета реч: „компетентностˮ замењује се 

речју: „квалификацијеˮ, после речи: „на факултетуˮ зарез се заме-
њује словом: „иˮ, а зарез испред и речи: „положен државни струч-
ни испит као и вештина да се при решавању најсложенијих струч-
них проблема стечена знања стваралачки примене,ˮ бришу се.

Члан 7. 
У члану 13. став 3. алинеја пета реч: „компетентностˮ заме-

њује се речју: „квалификацијеˮ, а речи: „детаљно познавање прин-
ципа, метода рада и најбољих примера из праксе у некој области 

које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година, 
положен државни стручни испит као и вештина да се при реша-
вању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки 
применеˮ замењују се речима: „најмање пет година радног иску-
ства у струциˮ.

Члан 8.
У члану 14. став 4. алинеја пета реч: „компетентностˮ заме-

њује се речју: „квалификацијеˮ, после речи: „у трајању одˮ додаје 
се реч: „најмањеˮ, а речи: „познавање метода рада, поступака и 
стручних техника које се стиче радним искуством у струци од нај-
мање три године, положен државни стручни испит као и вештина 
да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања 
применеˮ замењују се речима: „најмање три године радног иску-
ства у струциˮ.

Члан 9.
У члану 15. став 4. алинеја пета реч: „компетентностˮ заме-

њује се речју: „квалификацијеˮ, после речи: „на факултетуˮ зарез 
се брише, а речи: „положен државни стручни испит завршен при-
правнички стаж и стечена вештина да се знања применеˮ, заме-
њују се речима: „и завршен приправнички стаж или најмање пет 
година проведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 
1. и 2. Законаˮ.

Члан 10.
У члану 16. став 3. алинеја пета мења се и гласи:
„ – квалификације  – стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању  до три го-
дине и најмање три године радног искуства у струци.ˮ

Члан 11.
У члану 17. став 3. алинеја пета мења се и гласи:
„ – квалификације  – стечено високо образовање на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до три го-
дине и завршен приправнички стаж или најмање пет година про-
ведених у радном односу код послодавца из члана 1. ст. 1. и 2. За-
кона.ˮ

Члан 12.
У члану 18. став 3. алинеја пета мења се и гласи:
„ – квалификације  – стечено средње образовање у четворого-

дишњем трајању  и најмање пет година радног искуства у струци.ˮ

Члан 13.
У члану 19. став 3. алинеја пета мења се и гласи:
„ – квалификације  – стечено средње образовање у четворого-

дишњем трајању и најмање три године радног искуства  у струци.ˮ

Члан 14.
У члану 20. став 3. алинеја пета мења се и гласи:
„ – квалификације  – стечено средње образовање у четворого-

дишњем трајању и завршен приправнички стаж.ˮ

Члан 15.
У наслову изнад члана 21. реч: „ужихˮ, брише се а после 

речи: „унутрашњихˮ додаје се реч: „организационихˮ.
У члану 21. речи: „ужих унутрашњих јединица (начелници 

одељења, шефови одсека, руководиоци група и други)ˮ замењују 
се речима: „унутрашњих организационих јединица.ˮ

У ставу 2. реч: „ужеˮ брише се, а после речи: „унутрашњеˮ 
додаје се реч: „организационеˮ.

Члан 16. 
У члану 23. став 3. реч: „дефинисањаˮ замењује се речју: 

„анализеˮ.

Члан 17.
У члану 24. речи: „компетентност неопходнаˮ замењују се 

речима: „квалификације неопходнеˮ.

Члан 18.
У члану 25. став 1. после речи: „садрже:ˮ додају се речи: „на-

зив унутрашње организационе јединице у којој се налази радно 



1. фебруар 2022. Број 12 23
место,ˮ, а после речи: „назив радног места,ˮ додају се речи: „по-
требан број службеника,ˮ.

У ставу 2. после речи: „унутрашњеˮ додаје се реч: 
„организационеˮ.

У ставу 3. после речи: „на радном местуˮ додају се речи: 
„и проценат времена који се проведе у вршењу сваког посла 
појединачноˮ.

Став 4. мења се и гласи:
„Квалификације неопходне за рад на радном месту садрже: 

врсту и ниво образовања, државни стручни испит, односно посе-
бан стручни испит и потребно радно искуство у струци који су не-
опходни за делотворан рад на радном месту.ˮ

Члан 19.
У члану 26. став 1. после речи: „унутрашњомˮ додаје се реч: 

„организациономˮ.

Члан 20. 
После члана 27. додаје се нови члан 27а који гласи:

„Члан 27а
Уз претходни опис радног места, лице из члана 26. став 1. ове 

уредбе, у сарадњи са службеником који обавља послове анализе 
радних места (у даљем тексту: аналитичар радних места), уноси 
предлог потребних компетенција за обављање послова радног ме-
ста у Образац компетенција за то радно место, прописан уредбом 
Владе којом се утврђују компетенције за рад службеника у органи-
ма аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе.ˮ

Члан 21. 
Назив изнад члана 28. и члан 28. мењају се и гласе:

„Претходни опис радног места 

Члан 28. 
Претходни опис радног места и образац компетенција, доста-

вљају се унутрашњој организационој јединици у којој се врше по-
слови управљања људским ресурсима и аналитичар радних места 
врши њихову даљу анализу, разраду и припрему.ˮ 

 Члан 22. 
Назив изнад члана 29. мења се и гласи:
„Послови аналитичара радног места”.
У члану 29. став 1. мења се и гласи: 
„Аналитичар радних места проучава садржину претходног 

описа радног места и потребних компетенција и ради тога, у са-
радњи са руководиоцем из члана 26. став 1. ове уредбе, прикупља 
све податке који су потребни да би се испитала међусобна ускла-
ђеност елемената од којих се састоји претходни опис.ˮ

У ставу 2. реч: „Службаˮ замењује се речју: „Аналитичар 
радних местаˮ.

Члан 23.
После члана 29. додају се назив изнад члана и члан 29а који 

гласе:

„Ако аналитичар радних места сматра да претходни опис 
радног места није правилан

Члан 29а
Ако аналитичар радних места сматра да елементи од којих се 

састоји претходни опис радног места нису међусобно усклађени, 
да описани послови нису  битни за радно место нити међусобно 
усклађени, да предлог посебних функционалних компетенција не 
произилази из описа послова радног места, дужан је да претходни 
опис, односно образац компетенција врати на поновно саставља-
ње, да укаже на неусклађености и да захтева да се унесу неопход-
не измене.

Ако руководилац који је одговоран за састављање претход-
ног описа радног места, односно обрасца компетенција сматра да 
не постоји ниједан разлог због којег би претходни опис, односно 
образац компетенција требало вратити на поновно састављање, 
одлуку о даљем поступку доноси руководилац унутрашње орга-
низационе јединице у којој се врше послови управљања људским 
ресурсима, односно руководилац органа - ако се претходни опис 

односи на радно место из унутрашње организационе јединице у 
којој се врше послови управљања људским ресурсима.ˮ

Члан 24. 
У члану 30. реч: „Службаˮ замењује се речима: „аналитичар 

радних местаˮ.

Члан 25. 
После члана 30. додају се називи изнад чланова и чл. 31а, 

31б, и 31в који гласе:

„Упоредна анализа претходног описа радног места са 
стандардним описом радног места

Члан 31а
Аналитичар радних места почиње разврставање тако што 

претходни опис радног места упоређује са стандардним описом 
радног места.

Аналитичар радних места као полазну основу узима звање 
које је предложено у претходном опису радног места и пореди те 
описе са описом послова из стандардног описа радног места за 
звање које одговара звању које је предложено у претходном опису. 
Потом утврђује да ли је звање у које би била разврстана већина 
послова из претходног описа истоветно звању које је предложено 
у претходном опису.

У супротном, аналитичар радних места прекида поређење са 
стандардним описом радног места за звање које одговара звању које 
је предложено у претходном опису и почиње поређење претходног 
описа са стандардним описом радног места за неко друго звање.

Завршетак упоредне анализе

Члан 31б
Разврставање поређењем претходног описа радног места са 

стандардним описом радног места завршено је ако је већина опи-
саних послова чији је укупан проценат времена који се проведе 
у њиховом вршењу већи од 60% разврстана у исто звање као сви 
послови из стандардног описа радног места.

Као звање у које се радно место разврстава одређује се звање 
које је истоветно звању из стандардног описа радног места.

Потом се саставља коначни опис радног места.

Допунска анализа ради разврставања радног места

Члан 31в
Ако упоредна анализа претходног описа радног места са 

стандардним описом радног места не омогући разврставање, ана-
литичар радних места примењује сва мерила (мерило сложености 
послова, самосталности у раду, одговорности, пословне комуни-
кације и квалификација) на опис сваког посла из претходног описа 
радног места.

Једно мерило примењује се на опис једног посла тако што 
се опис тог посла упоређује са описом тог мерила унутар сваког 
звања, а када се сва мерила примене на опис тог посла, одређује се 
звање у које би он био разврстан ако би се разврставање састојало 
само од примене свих мерила на опис тог посла.

Ако би после примене свих мерила на опис истог посла, тај 
посао био разврстан у различита звања (нпр. према мерилу сложе-
ности  – у звање вишег саветника, према мерилу одговорности  – у 
звање саветника, а према мерилу самосталности  – у звање вишег 
саветника итд.), аналитичар радних места покушава да одреди је-
динствено звање поређењем свих звања у која је тај посао развр-
стан, а ако у томе не успе, прекида примену мерила на опис тог 
посла и прелази на примену мерила на опис неког другог посла. 
Аналитичар радних места наставља прекинуту примену мерила 
тек пошто примени остала мерила на опис осталих послова.

Потом, аналитичар радних места саставља посебну изјаву 
(Прилог 3.) у којој се одређује звање у које би сваки посао из прет-
ходног описа радног места био разврстан када се на њега примене 
сва мерила, који је одштампан уз ову уредбу и који чини њен са-
ставни део.

Као звање у које се радно место разврстава одређује се зва-
ње које је одређено за већину послова из претходног описа радног 
места, ако је проценат времена које се проведе у њиховом вршењу 
већи од 60%.
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Ако аналитичар радних места није у стању да разврста радно место и одреди му звање, разврставање се прекида а аналитичар може 
да предложи руководиоцу унутрашње организационе јединице у којој се врше послови управљања људским ресурсима да се претходни 
опис радног места поново састави, да се укине радно место, да се не уводи ново радно место, да се не спајају радна места или да радно 
место остане у звању у коме је и било.ˮ

Члан 26.
У члану 31. став 1. реч: „Службаˮ замењује се речима: „Унутрашња организациона јединица у којој се врше послови управљања 

људским ресурсимаˮ, а после речи: „за свако звањеˮ додају се речи: „у одређеној области рада које су утврђене као посебне функционал-
не компетенције,ˮ.

Члан 27. 
У члану 32. став 2. после речи: „разврстаноˮ додају се речи: „и потребне компетенције из обрасца компетенцијаˮ.
У ставу 3. после речи: „руководилацˮ додају се речи: „унутрашње организационе јединице у којој се врше послови управљања 

људским ресурсимаˮ.

Члан 28. 
Прилог 1. и Прилог 2. који су одштампани уз Уредбу о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 

места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РСˮ, број 88/16) замењују се При-
логом 1. и Прилогом 2. који су одштампани уз ову уредбу и који чине њен саставни део. 

Састављање обрасца компетенција и усклађивање обрасца коначног описа радног места

Члан 29.
Састављање обрасца компетенција и усклађивање обрасца коначног описа радног места са одредбама ове уредбе, извршиће се у 

року од девет месеци од дана ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне („Службени гласник РСˮ, број 114/21).

Члан 30. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-505/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



1. фебруар 2022. Број 12 25



26 Број 12 1. фебруар 2022.



1. фебруар 2022. Број 12 27



28 Број 12 1. фебруар 2022.



1. фебруар 2022. Број 12 29
357

На основу члана 101. став 4. Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службе-
ни гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17  – др. закон, 95/18, 114/21 
и 123/21  – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе-
ни 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), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о изменама и допунама Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе

Члан 1.
У Уредби о спровођењу интерног и јавног конкурса за по-

пуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 95/16) у члану 
1. речи: „(у даљем тексту: запослени)” и реч: „запослених” бришу 
се, а после речи: „градских општина, као и” додају се речи: „за 
попуњавање наведених”.

Члан 2.
Наслов изнад члана 3. и члан 3. мењају се и гласе:

„Отпочињање попуњавања радног места

Руководилац органа, службе и организације у којој се радно 
место попуњава (у даљем тексту: руководилац), доноси решење о 
попуњавању радног места спровођењем интерног, односно јавног 
конкурса, водећи рачуна о томе да су испуњени сви законски усло-
ви у погледу допуштености попуњавања радног места.

Решење о попуњавању положаја доноси орган надлежан за 
постављење лица на положај, односно лице које је надлежно да у 
складу са посебним прописом предложи кандидата за постављење 
на положај.

Решење из ст. 1. и 2. овог члана и докази о томе да су испу-
њени сви законски услови у погледу допуштености попуњавања 
радног места у органима, службама и организацијама Аутономне 
покрајине Војводине, достављају се служби за управљање људ-
ским ресурсима Покрајинске владе (у даљем тексту: Покрајинска 
служба). Уз решење, Покрајинској служби се достављају и сви по-
даци потребни за оглашавање конкурса. 

Покрајинска служба утврђује да ли су испуњени услови за 
попуњавање радног места и о томе обавештава доносиоца реше-
ња, у року од три дана од дана када је примила решење са свим 
доказима.ˮ

Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
Интерни конкурс оглашава орган, служба и организација у 

којој се радно место попуњава у року од осам дана од дана доно-
шења решења о попуњавању радног места.

Интерни конкурс у органима, службама и организацијама 
Аутономне покрајине Војводине оглашава и Покрајинска служба 
у року од осам дана од дана када је примила решење о попуња-
вању извршилачког радног места са свим подацима потребним за 
оглашавање.”

Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи: 

„Члан 6.
Интерни конкурс оглашава орган, служба, и организација у 

којој се радно место попуњава, на својој огласној табли и интернет 
презентацији.

Покрајинска служба оглашава интерни конкурс на својој ин-
тернет презентацији.”

Члан 5.
У члану 7. став 1. после речи: „знањима и вештинама” додаје 

се запета и речи: „нарочито из области знања и вештина које су за 
то радно место утврђене у оквиру посебних функционалних ком-
петенција,”.

У ставу 2. реч: „писмена” замењује се речју: „писана”.
После става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Ако се знање страног језика, односно језика и писма наци-

оналне мањине или дигитална писменост може доказивати серти-
фикатима, потврдама или другим писаним доказима, у огласу о 
интерном конкурсу се то посебно наводи.”

Члан 6.
У члану 8. после речи: „оглашен” додају се речи: „на интер-

нет презентацији односно огласној табли органа, службе или ор-
ганизације, ако јединица локалне самоуправе нема интернет пре-
зентацију.”

Члан 7.
У члану 12. став 1. речи: „орган аутономне покрајине, једи-

нице локалне самоуправе и градске општине” замењују се речи-
ма: „орган, служба и организација”, а после речи: „радно место,” 
додају се речи: „у року од осам дана од дана доношења решења о 
попуњавању радног места.”

У ставу 2. после речи: „Веће” додају се запета и речи: „у року 
из става 1. овог члана”.

После става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Јавни конкурс из ст. 1. и 2. овог члана у органима, служба-

ма и организацијама Аутономне покрајине Војводине оглашава и 
Покрајинска служба у року од осам дана од дана када је примила 
решење о попуњавању радног места са свим подацима потребним 
за оглашавање.”

Члан 8.
После члана 12. додају се назив изнад члана и члан 12а који 

гласе:

„Начин оглашавања јавног конкурса

Члан 12а
Јавни конкурс оглашава се на интернет презентацији и огла-

сној табли органа, службе и организације, а јавни конкурс у орга-
нима, службама и организацијама Аутономне покрајине Војводи-
не и на интернет презентацији Покрајинске службе.

Обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презента-
ције на којој је објављен оглас објављује се и у најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Репу-
блике Србије, а може се објавити и на порталима за запошљавање 
и у другим медијима.

Ако оглас објављује јединица локалне самоуправе у којој је 
у службеној употреби и језик и писмо националне мањине, оба-
вештење о огласу објављује се и у једним локалним или међуоп-
штинским новинама које излазе на том језику и писму.”

Члан 9.
У члану 13. став 1. после речи: „знањима и вештинама” до-

даје се запета и речи: „нарочито из области знања и вештина које 
су за то радно место утврђене у оквиру посебних функционалних 
компетенција,”.

У ставу 3. речи: „ст. 2. и 3.” замењују се речима: „ст. 2, 3. и 5.”.

Члан 10.
После члана 13. додају се назив изнад члана и члан 13а који 

гласе:

„Рок за подношење пријава

Члан 13а
Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 

дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним нови-
нама из члана 12а ове уредбе.”

Члан 11.
У члану 14. после става 1. додају се ст. 2. и 3. који гласе:
„Ако се знање страног језика, односно језика и писма на-

ционалне мањине или дигитална писменост може доказивати 
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сертификатима, потврдама или другим писаним доказима који су 
наведени у огласу о конкурсу, лице подноси наведени доказ исто-
времено са пријавом.

Уз пријаву на јавни конкурс, припадник националне мањине 
може, у складу са принципом добровољности, да приложи изјаву 
о припадности националној мањини која је у складу са огласом о 
конкурсу недовољно заступљена међу запосленима или извод из 
матичне књиге рођених у који је унет податак о тој националној 
припадности, како би се податак о припадности националној ма-
њини која је у складу са огласом о конкурсу недовољно заступље-
на међу запосленима могла узети као предност код избора у случа-
ју једнаких резултата квалификованих кандидата.”  

Члан 12.
У члану 17. став 3. речи: „Ако се изборни поступак спроводи 

у више делова,” бришу се, а реч: „кандидат” замењује се речју: 
„Кандидат”.

Члан 13.
У члану 18. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:
„Изборни поступак спроводи се писаном и/или усменом про-

вером стручне оспособљености, знања и вештина и разговором са 
кандидатом.

Облици писане провере могу бити: есеј и писана симулација, 
практичан рад и тест знања.”

После става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Облик усмене провере је усмена симулација.”

Члан 14.
Наслов изнад члана 19. и члан 19. мењају се и гласе:

„Облици провере стручних оспособљености, знања и вештина

Есеј и симулација

Члан 19.
Есеј подразумева израду текста на задату тему у којем кан-

дидати износе аргументе, закључке, препоруке и решења у вези са 
одређеном стручном облашћу.

Симулација (узорак рада или студија случаја) захтева да се у 
писаном или усменом облику да предлог решења одређеног задат-
ка које је типично за обављање послова на радном месту.”

Члан 15.
После члана 19. додају се чл. 19а и 19б који гласе:

„Практичан рад 

Члан 19а
Решавањем задатака практичним радом на рачунару провера 

се дигитална писменост кандидата.
Кандидати који су, у складу са огласом о конкурсу, прило-

жили одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о 
поседовању дигиталне писмености се не проверавају и оцењују се 
оценом „задовољава” (3).

 Изузетно од става 2. овог члана конкурсна комисија може 
донети одлуку да се кандидату изврши провера дигиталне писме-
ности, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове вештине на нивоу који је неопходан за обављање 
послова на радном месту. 

Конкурсна комисија утврђује списак кандидата који се осло-
бађају провере ове вештине на основу достављених доказа.

Тест знања 

Члан 19б
Знање страног језика, односно језика и писма националне 

мањине, проверава се писаним и/или усменим путем.
Писана провера знања страног језика, односно језика и пи-

сма националне мањине,  врши се путем теста знања, а усмена 
провера путем разговора са кандидатом.

Кандидати који су, у складу са огласом о конкурсу, приложили 
одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о посе-
довању знања страног језика, односно језика и писма националне 
мањине, се не проверавају и оцењују се оценом „задовољава” (3).

Изузетно од става 3. овог члана конкурсна комисија може 
донети одлуку да се кандидату изврши провера знања страног је-
зика, односно језика и писма националне мањине, ако увидом у 
достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање знања 
страног језика, односно језика и писма националне мањине на ни-
воу који је неопходан за обављање послова на радном месту. 

Конкурсна комисија утврђује списак кандидата који се осло-
бађају провере знања страног језика, односно језика и писма наци-
оналне мањине, на основу достављених доказа.”

Члан 16.
У члану 20. став 1. мења се и гласи: 
„Конкурсна комисија саставља три различита задатка за сва-

ку усмену и писану  проверу стручних оспособљености, знања и 
вештина најраније 24 сата пре почетка провере.”

Став 2. брише се.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. после речи: „са-

стављање задатка” додају се запета и речи: „као и њихова провера”.
Досадашњи став 4. постаје став 3.

Члан 17.
Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21.
Пред почетак писане или усмене провере, један од кандидата 

жребом бира задатак који решавају сви кандидати.
Време за израду писаног задатка не може бити дуже од два 

сата, а време за припрему усменог задатка не може бити дуже од 
30 минута. 

При решавању задатка кандидати могу да користе једино 
текстове закона и других прописа, ако је задатак везан за њихову 
примену.

Писани или усмени рад кандидата вреднује сваки члан 
конкурсне комисије оценом „незадовољаваˮ (1), „делимично 
задовољаваˮ (2) и „задовољаваˮ (3), према критеријумима које кон-
курсна комисија унапред одређује најкасније 24 часа пре провере.

Кандидат који буде оцењен оценом „незадовољава” (1) у јед-
ном облику провере, не позива се на наредни облик провере. 

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном 
облику провере оцењује се оценом „незадовољаваˮ (1) и не позива 
се на наредни облик провере.”

Члан 18.
Наслов изнад члана 22. и члан 22. мењају се и гласе: 

„Завршни разговор с кандидатом 

Члан 22. 
На завршни разговор са конкурсном комисијом позивају се 

само кандидати које су сви чланови конкурсне комисије у свим 
облицима провере вредновали оценом „делимично задовољаваˮ 
(2) или „задовољаваˮ (3).ˮ

Чланови конкурсне комисије воде разговор са кандидатом у 
циљу процене његове мотивације за рад на радном месту, могућих 
доприноса на раду и прихватања вредности органа (у даљем тек-
сту: мотивација).

Сваки члан конкурсне комисије оценом „задовољаваˮ (3) 
вреднује кандидата који показује висок ниво мотивације, оценом 
„делимично задовољаваˮ (2) кандидата који показује просечан 
ниво мотивације, а оценом „незадовољаваˮ (1) вреднује кандидата 
који показује низак ниво мотивације.”

Члан 19.
Члан 23. мења се и гласи:

„Члан 23.
После завршног разговора с кандидатима, конкурсна комиси-

ја по окончаном изборном поступку у року од 15 дана сачињава 
листу за избор.

Резултат кандидата добија се тако што се израчунава про-
сечна вредност свих оцена којима је кандидат вреднован у свим 
облицима писане и усмене провере и у разговору са комисијом. 
Просечна вредност оцена рачуна се само оном кандидату којег 
је сваки члан конкурсне комисије вредновао оценом „делимично 
задовољаваˮ (2) или „задовољаваˮ (3).
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На листу за избор увршћују се највише три кандидата која су 

с најбољим резултатом испунила мерила прописана за избор.
Ако се конкурс спроводи за више извршилаца на једном рад-

ном месту, конкурсна комисија доставља листу за избор из става 1. 
овог члана за сваког извршиоца.

Ако по основу постигнутих резултата два или више канди-
дата имају исти резултат рангирање се обавља према допунским 
мерилима.

У случају да је у огласу о конкурсу наведено да постоји по-
треба за запошљавањем припадника националних мањина које су 
недовољно заступљене међу запосленима, прво допунско мерило 
за рангирање кандидата који имају исти резултат је припадност 
националној мањини.

Кандидат који се при подношењу пријаве добровољно изја-
снио о припадности националној мањини која је недовољно за-
ступљена међу запосленима, рангира се први у односу на другог 
кандидата који има исти резултат.

Ако више кандидата који имају једнак резултат припадају на-
ционалној мањини, предност да буде увршћен на листу за избор у 
односу на друге једнако вредноване кандидате припаднике наци-
оналне мањине, има кандидат са бољим резултатом на есеју или 
писаној симулацији (друго допунско мерило), а ако ни после тога 
конкурсна комисија не одреди сва три кандидата, предност има 
онај с бољим резултатом на усменој симулацији (треће допунско 
мерило), а ако ни после тога конкурсна комисија не одреди сва три 
кандидата, предност има онај с бољим резултатом на практичном 
раду (четврто допунско мерило), односно кандидат с бољим резул-
татом у разговору са комисијом (пето допунско мерило).

У осталим случајевима у којима има више кандидата који 
имају исти број бодова, за предност на листи за избор у односу на 
друге једнако вредноване кандидате примењују се допунска мери-
ла по редоследу из става 8. овог члана.”

Члан 20.
У члану 24. став 1. речи: „службенику на положају, који ру-

ководи органом аутономне покрајине односно начелнику управе” 
замењују се речима: „руководиоцу, односно за лица на положају  – 
органу надлежном за постављење лица на положај, односно лицу 
које је надлежно да у складу са посебним прописом предложи кан-
дидата за постављење на положај”.

У ставу 2. речи: „службеник на положају” замењују се речју: 
„руководилац, односно орган, односно лице из става 1. овог члана”.

Члан 21.
Члан 25. мења се и гласи:

„Члан 25.
Ако јавни конкурс није успео у складу са законом руково-

дилац, односно орган надлежан за постављење лица на положај, 
односно лице које је надлежно да у складу са посебним прописом 
предложи кандидата за постављење на положај, доноси решење о 
неуспеху јавног конкурса.

Председник конкурсне комисије саставља извештај о разло-
зима због којих јавни конкурс није успео и доставља га руководи-
оцу, односно органу, односно лицу из става 1. овог члана у року од 
осам дана од дана завршетка изборног поступка.

Решење из става 1. овог члана доставља се свим кандидатима 
који су имали право да учествују у изборном поступку.

Када орган за постављење није извршио избор кандидата у 
року од 15 дана од дана пријема листе за избор, образложење за ову 
одлуку се објављује на званичној интернет презентацији аутоном-
не покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.”

Члан 22.
У члану 27. реч: „Служба” замењује се речима: „унутрашња 

организациона јединица у којој се врше послови управљања људ-
ским ресурсима у органу, служби и организацији у којој се радно 
место попуњава.”

Прелазна и завршна одредба

Члан 23.
Интерни и јавни конкурси за попуњавање радних места 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

покренути до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се под 
условима и на начин предвиђен прописима под којима су и запо-
чети.

Члан 24.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-506/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Репу-

блике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),
Влада доноси

С Т РАТ Е Г И Ј У

деинституционализације и развојa услуга социјалне 
заштите у заједници за период 2022–2026. године

1. УВОД

Правни основ за доношење Стратегије деинституционали-
зације и развоја услуга социјалне заштите у заједници за период 
2022 –2026. године налази се у одредби члана 38. став 1. Закона 
о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, 
број 30/18), којим је прописано да документ јавних политика на 
републичком нивоу усваја Влада, осим ако је другачије прописано 
посебним законом.

У складу са Акционим планом за Поглавље 19  – социјална 
политика и запошљавање, који је Влада усвојила маја 2020. годи-
не, планирано је доношење Стратегије деинституционализације 
и развоја услуга у заједници за период од 2019. до 2025. године 
и Акционог плана за спровођење Стратегије, као стратешког до-
кумента, пре приступања Републике Србије Европској унији. Ми-
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је 
надлежно за доношење овог стратешког документа. 

Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања бр. 119-01-137/2021-09 од 14. априла 2021. године, 
образована је радна група за израду Предлога стратегије деинсти-
туционализације и развоја услуга социјалне заштите у заједници 
за период 2021 –2026. године. Радну групу чине представници 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, Коморе социјалне заштите, 
Републичког завода за социјалну заштиту и Покрајинског завода 
за социјалну заштиту, Сталне конференције градова и општина, 
Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, представ-
нике пружалаца услуга социјалне заштите.

Стратегија деинституционализације и развоја услуга соци-
јалне заштите у заједници у систему социјалне заштите (у даљем 
тексту: Стратегија) је усаглашен систем мера, услова и инстру-
мената јавне политике које Република Србија треба да спроведе 
како би се спречила институционализација, односно смањио број 
грађана који користе услуге домског смештаја. Стратегија треба 
да омогући развој услуга социјалне заштите у заједници, што ће 
допринети да корисници система социјалне заштите којима је по-
требна интензивнија подршка већину својих потреба задовољавају 
у природном окружењу. Примарно је усмерена ка особама са инте-
лектуалним и менталним тешкоћама које су у највећем ризику од 
институционализације и социјалног искључивања.

Реформа система социјалне заштите у Републици Србији 
започета је 2003. године. Резултирала је доношењем Закона о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и бројних 
подзаконских аката, који су за циљ имали да допринесу успоста-
вљању система, заснованог на развоју услуга у заједници, конти-
нуираном унапређењу квалитета, перманентном усавршавању за-
послених, плурализму пружаоца услуга. 
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Захтеви за спровођење процеса деинституционализације 
произилазе из различитих стратешких и нормативних аката, а пре 
свега обавеза насталих усвајањем Закона о потврђивању Конвен-
ција о правима особа са инвалидитетом1, који за циљ има „уна-
пређивање, заштиту и осигуравање пуног и једнаког уживања 
свих људских права и основних слобода особа са инвалидитетом, 
укључујући и право на живот у заједници”2. У складу са тим, Вла-
да Републике Србије се у Акционом плану за преговарачко Погла-
вље 23, одељак „Основна права”, обавезала да ће да усвоји Стра-
тегију деинституционализације.

Иако је Република Србија формално опредељења за успоста-
вљање процеса деинституционализације, у пракси су постигну-
ти одређени резултати када је у питању корисничка група деца и 
млади а када је реч о особама са интелектуалним и менталним те-
шкоћама нису постигнути значајни резултати. Њихов број у уста-
новама за смештај годинама је практично непромењен, излазак из 
установа је ретка појава, поједине услуге у заједници које подржа-
вају останак у природном окружењу недовољно су развијене. 

Деинституционализацију треба разликовати од трансфор-
мације резиденцијалних установа, као процеса усмереног ка ре-
формисању њиховог мандата, односно услуга које пружају. У том 
смислу, деинституционализација је шири појам чији је крајњи 
циљ успостављање система који пружа могућности, подржавајући 
особе са инвалидитетом у остваривању и одржавању оптималног 
нивоа самосталности и друштвеног учешћа, узимајући у обзир 
личне чиниоце, окружење и очекивања3. 

Основни циљ Стратегије је остваривање права на живот у 
заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинститу-
ционализације и социјалне инклузије. Овај циљ ће се остварити 
кроз сет посебних циљева и активности које ће кроз развој услуга 
у заједници, обезбеђивање стабилних извора финансирања и усло-
ва за интеграцију, превенирати смештај корисника у институције, 
односно њихов повратак у локалне заједнице. 

2. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА И ПРАВНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТНИ 
ЗА СТРАТЕГИЈУ

2.1. Национални плански документи

Бројна су стратешка документа Владе у различитим области-
ма која указују на неопходност деинституционализације у систему 
социјалне заштите, а посебно се издвајају: 

1) Акциони план за Поглавље 23, одељак „Основна права”;4

2) Програм реформи политике запошљавања и социјалне по-
литике у процесу приступања Европској унији (2016 –2017) и изве-
штај о његовој примени;5

3) Стратегија развоја социјалне заштите;6

4) Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом 
у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године7 и припа-
дајући Акциони план;

5) Стратегија развоја заштите менталног здравља;8 
6) Програм о заштити менталног здравља у Републици Срби-

ји за период 2019 –2026. године;9 
7) Стратегија превенције и заштите од дискриминације10 и 

Акциони план за примену Стратегије превенције и заштите од 
дискриминације за период од 2014. до 2018. године.
 – – – – – – – –
1 „Службени гласник Републике Србије  – Међународни уговори”, број 42/09
2 Члан 1. Закона о потврђивању Конвенција о правима особа са инвалидитетом
3 European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care, 

Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-
based Care. Brussels, 2012, доступно на: www.deinstutuionalisationguide.eu

4 Акциони план за Поглавље 23, одељак „Основна права”, доступно на: https://
www.mpravde.gov.rs/files/Akcioni%20plan%20PG%2023%20Treci%20nacrt-%20
Konacna%20verzija1.pdf. Деинституционализација се разматра и у Нацрту реви-
дираног Акционог плана за Поглавље 23, у одељку „Основна права”, доступно 
на: https://www.mpravde.gov.rs/tekst/22159/prvi-nacrt-revidiranog-akcionog-plana-
za-poglavlje-23.php

5 http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/%D1%83%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%9
8%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%
D0%B0%D1%98-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B
C%D0%B0-%D1%80/

6 „Службени гласник РС”, број 108/05
7 „Службени гласник РС”, број 44/20
8 „Службени гласник РС”, број 8/07
9 „Службени гласник РС”, број 84/19
10 „Службени гласник РС”, број 60/13

8) Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за пе-
риод од 2020. до 2023. године11

У наведеним документима одређени су циљеви и прописане 
мере и активности које су усмерене на развој услуга у заједници и 
спречавање институционализације. 

Акционим планом за Поглавље 23, у одељку Основна права, 
предвиђа се примена начела недискриминације осетљивих дру-
штвених група (3.4.). Као једна од активности у реализацији овог 
начела, прописује се континуирана активност развоја капацитета 
пружалаца услуга социјалне заштите у складу са процесима де-
институционализације и децентрализације система, кроз органи-
зовање обука за запослене и пружање психосоцијалне подршке за 
друштвену реинтеграцију. 

У Програму реформи политике запошљавања и социјалне 
политике у процесу приступања Европској унији (2016 –2017) и 
извештају о његовој примени, посебан одељак се посвећује деин-
ституционализацији. Као Циљ 3 наводи се  – Повећање подршке 
(природној) породици у ризику, наставак процеса деинституцио-
нализације и развој услуга у заједници, док је у Циљу 4 наглашено 
унапређење система дуготрајне неге. За развој услуга социјалне 
заштите у заједници и спречавање деинституционализације реле-
вантни су и циљеви 5 и 6 Програма којима се предвиђа унапређе-
ње квалитета услуга, јачање контролних и регулаторних механиза-
ма, мониторинга и евалуације (Циљ 5), као и повезивање центара 
за социјални рад са институцијама које обезбеђују услуге из обла-
сти здравствене заштите, образовања и запошљавања, полицијом, 
правосудним органима, организацијама цивилног друштва које 
заступају поједине друштвено осетљиве групе, Црвеним крстом, 
локалним самоуправама (Циљ 6). 

Стратегија развоја социјалне заштите као посебан циљ про-
писује развијање мреже услуга у заједници, чиме ће се омогућити 
да грађани већину својих потреба задовољавају у локалној зајед-
ници. 

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом 
у Републици Србији за период 2020. до 2024. године као неке од 
својих посебних циљева предвиђа повећану друштвену инклузију 
особа са инвалидитетом и права особа са инвалидитетом на по-
словну способност и породични живот на равноправној основи 
са другима, те ефикасну заштиту од дискриминације, насиља и 
злостављања. Као једну од мера која доприноси реализацији пр-
вог посебног циља (повећана друштвена инклузија особа са ин-
валидитетом), Стратегија предвиђа: побољшање квалитета живота 
особа са инвалидитетом и усвајање програма деинституционали-
зације уз обезбеђивање адекватне подршке за живот у заједници 
и породици, укључујући и развој услуга подршке за самостални 
живот у заједници. Као показатеље резултата Стратегија наводи: 
број услуга подршке за самосталан живот у заједници и живот у 
породици, као и број особа са инвалидитетом којима је обезбеђено 
приступачно социјално становање. Акционим планом који прати 
Стратегију се ова посебна мера разлаже на активности којима се 
предвиђа постизање циља. 

Стратегија развоја заштите менталног здравља и Програм о 
заштити менталног здравља у Републици Србији за период 2019 –
2026. године као један од принципа истичу здравствену заштиту у 
заједници. 

Стратегија превенције и заштите од дискриминације и прате-
ћи Акциони план у одељку који уређује положај особа са инвали-
дитетом прописује општи и посебне циљеве усмерене на промену 
јавних политика у одређеним областима које могу да буду „извор 
дискриминације”, нарочито у областима рада, запошљавања и 
стручног оспособљавања, личног статуса и породичног живота, 
социјалне и здравствене заштите, пружању услуга, коришћењу 
јавних површина, афирмисању учешћа особа са инвалидитетом у 
политичком и јавном животу, као и приступу правди особа са ин-
валидитетом. 

2.2. Међународни и национални правни оквир

Најважнији документ за развој услуга социјалне заштите у 
заједници је Конвенција о правима особа са инвалидитетом Ује-
дињених нација и њен Опциони протокол, одобрени на Генералној 
скупштини Уједињених нација 2006. године. Ступила је на снагу 
 – – – – – – – –
11 „Службени гласник РС”, број 30/18
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2008. године, а за земље чланице је правно обавезујућа након по-
тврђивања.12 Конвенција уређује права особа са инвалидитетом, а 
за процесе деинституционализацијe нарочито је значајан члан 19 
који дефинише независан живот и укључивање у заједницу. Ко-
митет за права особа са инвалидитетом дао је изворно тумачење 
садржине члана 19 Конвенције Општим коментаром број 5.

Европски систем заштите људских права укључује велики 
број компоненти (обавезујућих и необавезујућих аката и меха-
низама) битних за остваривање права на живот и интеграцију у 
заједницу: Конвенцију за заштиту људских права и основних 
слобода Савета Европе13, те тело за надзор њеног спровођења  – 
Европски суд за људска права14; Конвенцију за превенцију тортуре 
и нељудског и деградирајућег поступања и кажњавања15; Европску 
социјалну повељу16  – у области становања, здравља, образовања, 
запошљавања, социјалне и правне заштите, слободног кретања 
особа и недискриминације, те механизме за надзор (Препорука 10 
(2004) Комитета министара Савета Европе државама чланицама о 
заштити људских права и достојанства особа са менталним смет-
њама и експланаторни меморандум17; Препорука 1235 (1994) Пар-
ламентарне скупштине Савета Европе о психијатрији и људским 
правима18; Препорука (83) 2 Комитета министара Савета Европе 
државама чланицама у вези са правном заштитом особа са мен-
талним сметњама, које су недобровољно смештене у установе као 
пацијенти19); Повеља Европске уније о основним правима20, Хел-
синшка декларација о менталном здрављу за Европу21, Заједничке 
европске смернице за прелаз с институционалне неге на услуге 
подршке за живот у заједници Европске експертске групе за пре-
лазак са институционалне на негу засновану у заједници.22 

За област деинституционализације су посредно и непосредно 
релевантни закони и подзаконски акти донети у оквиру различи-
тих сектора: социјалног, здравственог, правосуђа, и других. 

Закони значајни за питања деинституционализације су: 
1) Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инва-

лидитетом;23

2) Закон о социјалној заштити;24 
3) Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању 

особа са инвалидитетом;25

4) Закон о ванпарничном поступку;26 
5) Породични закон;27

6) Закон о забрани дискриминације;28

7) Закон о спречавању дискриминације особа са инвалиди-
тетом;29 

8) Закон о играма на срећу;30 
9) Закон о здравственој заштити;31

10) Закон о здравственом осигурању;32 
11) Закон о заштити лица са менталним сметњама;33 
12) Закон о становању и одржавању зграда;34

13) Закон о јавној својини.
 – – – – – – – –
12 Скупштина Републике Србије је Конвенцију и Опциони протокол потврдила 

2009. године („Службени гласник РС”, број 42/09)
13 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
14 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_en
15 https://rm.coe.int/16806dbaa3
16 https://rm.coe.int/168007cf93
17 https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/08_Psychiatry_and_human_

rights_en/Rec(2004)10%20EM%20E.pdf
18 http://semantic pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pb

nQvbncveG1sL1hSZWYvWĐILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNTI2OSZs
YW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvW
FJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE1MjY5

19 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804fe027
20 http://ravnopravnost.gov.rs/wpcontent/uploads/2012/11/images_files_Povelja%20

Evropske%20unije%20o%20osnovnim%20pravima.pdf
21 https://npm.rs/attachments/Helsinska%20deklaracija%20o%20mentalnom%20

zdravlju%20za%20Evropu.pdf
22 https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-

english.pdf
23 „Службени гласник РС”, број 42/09
24 „Службени гласник РС”, број 24/11
25 „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13
26 „Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, бр. 46/95, 

18/05, 85/12, 45/13, 55/14, 6/15 и 106/15
27 „Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 и 6/15
28 „Службени гласник РС”, број 22/09
29 „Службени гласник РС”, бр. 33/06 и 13/16
30 „Службени гласник РС”, број 18/20
31 „Службени гласник РС”, број 25/19
32 „Службени гласник РС”, број 25/19
33 „Службени гласник РС”, бр. 45/13
34 „Службени гласник РС”, бр. 104/16 и 9/20

Наведени закони праћени су подзаконским актима који су на 
посредан или непосредан начин релевантни за питања деинститу-
ционализације.

Поред тога, 2020. године је Министарство за рад, запошљава-
ње, борачка и социјална питања донело Акциони план за поглавље 
19  – социјална политика и запошљавање.35

2.3. Прописи које треба донети односно изменити, ревидирати 
и додатно развити стандарде квалитета бриге и подршке како 

би се реализовале мере јавне политике

Национални правни прописи, као и међународна регулатива 
потврђена од стране Републике Србије, чине богат правни оквир 
за реализацију мера јавне политике у овој области. Ипак, да би све 
мере биле систематски и доследно спроведене потребне су измене 
и допуне већ постојеће регулативе и то: Закона о социјалној за-
штити; Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом; Закона о ванпарничном поступку; Стра-
тегије развоја социјалне заштите; Породичног закона и Уредбе о 
мрежи установа социјалне заштите. 

Након измена и допуна наведених аката, биће потребна њи-
хова разрада кроз подзаконску регулативу.

У циљу реализације мера јавне политике такође је потребно 
донети Закон о социјалном предузетништву. 

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Деинституционализација је процес који треба да омогући пре 
свега особама са инвалидитетом да свакодневне потребе задовоља-
вају у властитим локалним заједницама, уз сву неопходну помоћ и 
подршку. Са становишта социјалне заштите процес је усмерен ка 
превенцији смештаја у институције и повратку корисника из уста-
нова за смештај у природно окружење, што се остварује кроз развој 
услуга у заједници, одрживо финансирање, поштовање права кори-
сника на властити избор и учешће у процесима доношења одлука.

У том смислу, основни показатељи успешности процеса де-
институционализације у систему социјалне заштите су:

 – број корисника у установама за смештај;
 – број усвојених планова трансформације установа за сме-

штај;
 – број корисника који су изашли из установа за смештај;
 – број установа које су, поред услуга смештаја, лиценциране 

и за друге услуге социјалне заштите; 
 – број услуга социјалне заштите у заједници које подржавају 

останак у природном окружењу;
 – број корисника услуга социјалне заштите у заједници;
 – издвајања из локалних буџета за развој услуга социјалне 

заштите у заједници; 
 – издвајања из републичког буџета за процесе трансформа-

ције установа за смештај;
 – број корисника који су делимично и потпуно лишени по-

словне способности;
 – број корисника којима је делимично или потпуно враћена 

пословна способност;
Актуелно, број корисника у установама за смештај особа 

са интелектуалним и менталним тешкоћама се не мења, плански 
приступ њиховој трансформацији није успостављен, услуге у за-
једници су недовољно и неравномерно развијене уз константне 
проблеме финансијске одрживости, издвајања из локалних буџета 
за развој услуга у заједници су недовољна, повећава се број особа 
потпуно или делимично лишених пословне способности.

3.1. Анализа остварених резултата спровођења претходног 
документа јавне политике, односно прописа

Стратегија деинституционализације у социјалној заштити се 
први пут доноси. Стратегија развоја социјалне заштите усвојена 2005. 
године, престала је да важи. У складу са чланом 32. Закона о планском 
систему, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања је 2018. године покренуло процес израде нове Стратегије соци-
јалне заштите у Републици Србији, која још увек није усвојена. 
 – – – – – – – –
35 https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/sektor-za-medjunarodnu-saradnju-

evropske-integracije-i-projekte/akcioni-plan-za-poglavlje-19-socijalna-politika-i-
zaposljavanje
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У Стратегији развоја социјалне заштите из 2005. године, ек-
сплицитно се не помиње деинституционализација, али су дефини-
сани циљеви и активности који су од значаја за овај процес. Тако 
се један од појединачних циљева састојао у обезбеђењу територи-
јално и функционално доступних услуга, посебно оних које по-
државају живот у заједници. Такође, апострофиране су неопход-
ности реформе услуга смештаја, које треба да се одвијају у два 
правца:

 – преиспитивања постојеће мреже свих облика смештаја, уз 
приоритетан развој породичног смештаја;

 – преиспитивања врсте и квалитета услуга смештаја које се 
актуелно пружају у систему социјалне заштите. 

У том контексту наведене су мере и активности које се састо-
је из: доношења средњорочних планова трансформације установа, 
доношења посебних планова трансформација за сваку установу, 
прилагођавања постојеће мреже трансформацији установа и уво-
ђења нових услуга социјалне заштите у оквиру постојећих инсти-
туција и служби социјалне заштите, и у заједници. 

Одлуком о мрежи установа из 2010. године36 постављене су 
основе за покретање процеса трансформације установа за децу. У 
установама за децу без родитељског старања, поред смештајних, 
предвиђени су и капацитети за тзв. „додатне услуге”. Тиме су ове 
установе формално ушле у процес трансформације, који је треба-
ло да резултира њиховим преструктурирањем, у смислу да поред 
смештаја пружају и друге услуге. Наредном Уредбом из 2012. го-
дине37 некадашњи домови за децу и младе са интелектуалним те-
шкоћама (Ветерник, Стамница, Сремчица), кроз посебне радне је-
динице претворени су и у установе за одрасла лица са сметњама у 
развоју. На тај начин, заправо је верификована ситуација у пракси, 
с обзиром на то да су у њима већински корисници одрасла лица. 
Веома ограничене могућности напуштања установа условиле су 
да се промени корисничка група одрастањем корисника, прераста-
њем у корисничку групу одраслих. Тако одрасли чине 72% кори-
сника установе „Др Никола Шуменковић” у Стамници, 56% кори-
сника у Ветернику и 45% корисника у Сремчици.38 Истовремено, 
домови у Неготину, Алексинцу, Бањи Ковиљачи и Нишу, прерасли 
су у мале домске заједнице. У овим установама смањење броја 
корисника није довело до промене броја запослених, што је узро-
ковало финансирања тзв. „празних капацитета”. Тиме су сачувана 
радна места, али је цена услуга значајно порасла. Истраживање 
спроведено 2016. године показало је да уколико се годишња из-
двајања из републичког буџета поделе са 12 месеци и бројем деце 
на смештају у Дому Бања Ковиљача, месечни трошкови за једног 
корисника износе 115.380 динара.39 Слична ситуација је иденти-
фикована и у другим установама, у којима је дошло до смањивања 
и финансирања празних капацитета. Важећа Уредба из 2013. годи-
не40 суштински је задржала решења из претходне.

УНИЦЕФ је у сарадњи са министарством надлежним за со-
цијалну заштиту реализовао више пројеката који су за циљ имали 
деинстуционализацију установа за децу. Предвиђали су забране 
пријема деце и трансформације установа у центре за децу и по-
родицу, организоване на регионалном нивоу, који би поред услу-
га смештаја мањих капацитета за I и II степен подршке, обезбе-
ђивали услуге породичног сарадника и предах смештаја. Било је 
предвиђено да се центри за децу и породицу оснују до краја 2019. 
године. Урађени су и детаљни планови, који су обухватали финан-
сијске трошкове трансформације појединих домова.41

Поред изласка корисника из установа, као и забране нових 
пријема, пројекти које је реализовао УНИЦЕФ у партнерству са 
министарством надлежним за социјалну заштиту и Хуманитарном 
организацијом „Дечије срце”, обухватале су активности јачања 
професионалних капацитета за рад са децом са сметњама у разво-
ју, припреме корисника за излазак из институције и прихват деце 
која излазе из установа. Фокус је био на развоју специјализованог 
 – – – – – – – –
36 Одлука о мрежи установа за смештај корисника социјалне заштите, „Службени 

гласник РС”, број 98/10
37 Уредба о мрежи установа социјалне заштите, „Службени гласник РС”, број 16 од 

7. марта 2012.
38 Милановић М., Бркић М., Извештај о трансформацији пет установа за децу и 

младе, Идеас, 2016.
39 Милановић М., Бркић М., Извештај о трансформацији пет установа за децу и 

младе, Идеас, 2016.
40 Уредба о мрежи установа социјалне заштите, „Службени гласник РС”, број 12/13
41 Видети детаљније: Милановић М., Бркић М., Извештај о трансформацији пет 

установа за децу и младе, Идеас, 2016.

хранитељства, те је један број деце упућен на коришћење овог 
облика породичног смештаја. Ипак, након завршетка пројекта зна-
чајан број деце који је био измештен из установа, поново је инсти-
туционализован. 

Уредбом о мрежи установа социјалне заштите није предвиђе-
на трансформација установа у којима су смештена одрасла лица са 
интелектуалним и менталним тешкоћама.

Активности усмерене ка успостављању процеса деинститу-
ционализације, министарство надлежно за послове социјалне за-
штите, углавном је пројектно реализовало у сарадњи са Канцела-
ријом Европске Уније и УНИЦЕФ-ом. 

Пројекат „Подршка деинституционализацији и социјалној 
инклузији особа са менталним инвалидитетом и проблемима мен-
талног здравља” (ИПА 2011), вредности 5,17 милиона евра, по-
знат под називом „Отворени загрљај”, превасходно је био усмерен 
ка деинституционализацији установа за смештај одраслих лица са 
интелектуалним и менталним тешкоћама. Развој услуга у заједни-
ци, пре свих становање уз подршку, омогућио је да 154 корисни-
ка напусти институције. Већина установа укључених у пројекат, 
израдила је планове трансформације, по којима би поред услуга 
смештаја, требало да обезбеђују и услугу становање уз подршку. 
Замисао је била да се искористе кадровски капацитети, те да по-
стојеће установе постану регионални центри за пружање услуге 
становање уз подршку. Према овим плановима у периоду од пет 
до десет година дошло би до значајног смањивања броја корисни-
ка, а у неким случајевима и до укидања установа за смештај. Из-
останак стабилних извора финансирања и пре свега системске и 
практичне опредељености за процесе трансформације, довели су 
до тога да се већина корисника врати у установе из којих су иза-
шли, а да институције и даље функционишу на непромењен на-
чин, са константним бројем корисника.

Следећи пројекат, финансиран из националног програма 
ИПА 2012 за Републику Србију, „Подршка социјалној инклузији 
најугроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврсније соци-
јалне услуге у заједници”, вредности 6,5 милиона евра, требало 
је да допринесе даљем развоју процеса деинституционализације, 
пре свега кроз развој услуга које подржавају останак у природном 
окружењу. Због садржинске сличности са претходним, колокви-
јално је називан „Отворени загрљај II”. Захваљујући овом про-
јекту још један број корисника је кроз развој услуге становања уз 
подршку напустио домски смештај. Међутим, из истих, већ наве-
дених разлога, већина се вратила у установу. 

Услед изостанка планског и системског приступа идеје о 
трансформацији до данашњих дана нису разрађене. Изостанак 
осмишљене деинституционализације уз одсуство услуга соци-
јалне заштите у заједници, условио је да установе постају трајно 
место живота за већину корисника. Намена капацитета за додат-
не услуге није разрађена. Нејасно је како се рачуна попуњеност 
додатних капацитета и које су то услуге које се пружају у окви-
ру ових капацитета, имајући у виду да Уредба о мрежи установа 
социјалне заштите начелно прописује да установе могу обављати 
другу врсту делатности сагласну основној делатности, уз претход-
но прибављену сагласност Министарства надлежног за социјалну 
заштиту, односно надлежног покрајинског органа. Имајући све из-
нето у виду, закључак је да се процеси деинституционализације 
нису одвијали у жељеном правцу, може се основано тврдити да је 
актуелна слична ситуацији од пре пет година.

3.2. Упоредна међународна пракса

Иако постоји несумњива потреба за универзалним присту-
пом висококвалитетној и приступачној дуготрајној нези, кроз пру-
жање услуга социјалне заштите у заједници, у многим земљама 
систем подршке и заштите особа са инвалидитетом спроводи се у 
институционалном окружењу.

Анализа која је обухватила државе чланице Европске уније и 
Републику Турску показала је да у овим земљама преко 1,2 мили-
она деце и одраслих са интелектуалним и менталним тешкоћама 
живи у резиденцијалним установама.42 Ова студија је такође ука-
зала да су подаци које државе имају о броју особа које су смеште-
не унутар установа некомплетни, те се може претпоставити да је 
 – – – – – – – –
42 Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown J. and Beecham J. (2007) Deinstitutionalisation 
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Main Report. Canterbury: Tizard Centre, University of Kent
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укупан број особа још већи. Институционални смештај је значајно 
присутнији у земљама централне и источне Европе.43 

Аd hoc експертска група Европске комисије је 2009. године 
израдила Извештај за транзицију од институционалне ка заштити 
у заједници (Report of the Ad Hoc Expert Group on the Transition 
from Institutional to Community-based Care). Европска експертска 
група за транзицију од институција ка услугама у заједници, 2012. 
године формулисала је Заједнички европски водич за имплемен-
тацију и подршку одрживог процеса транзиције. Исте године из-
радила је и „Приручник о коришћењу средстава Европске уније за 
прелазак са институционалне на негу у заједници” (Toolkit on the 
Use of European Union Funds for the Transition from Institutional to 
Community-based Care). У њима су дефинисани основни принци-
пи и кораци који треба да доведу до успешног процеса деинститу-
ционализације. 

Већина европских земаља започела је ове процесе, који се 
одвијају са мање или више успеха. 

Процес деинституционализације у Мађарској је покренут 
2012. године. Средства у висини од око 250 милиона евра обез-
беђена су из структурних фондова Европске уније.44 Међутим, 
спровођење реформе критиковано је од стране мађарских и међу-
народних невладиних организација, због тога што су се објекти у 
којима су смештане особе са интелектуалним и менталним тешко-
ћама, налазили на врло удаљеним и изолованим локацијама у од-
носу на градове. Такође, указано је на тенденције да се корисници 
смештају у нове објекте у оквиру самих установа, тако да је до 
2013. године око 10% свих постеља било у „малим домским за-
једницама”.45 На овај начин побољшани су само услови смештаја, 
док суштинска деинституционализација у смислу укључивања у 
живот у заједници није учињена. Комитет за права особа са инва-
лидитетом критиковао је ово решење као озбиљно и систематско 
кршење права из Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

У Бугарској интензивнији процеси започињу 2007. године. 
Формиран је читав низ „центара за породични смештај” и „малих 
домских заједница” које су представљале алтернативу смешта-
ју корисника у институцијама. Међутим, начин пружања услуга 
је у великој мери остао непромењен. Особље је и даље доноси-
ло одлуке које се тичу корисника без њиховог учешћа у поступку 
доношења, корисници нису били упознати за проценама њихових 
потреба, индивидуалним плановима, бивали су лишавани личних 
докуменaта. Како се наводи у једном истраживању, кључна про-
мена је да су „велике институције у малом селу претворене у мале 
установе у великом граду”.46 Комитет за права особа са инвалиди-
тетом критиковао је ово решење као озбиљно и систематско крше-
ње права из Конвенције о правима особа са инвалидитетом.

Од осамдесетих година прошлог века у Савезној Републици 
Немачкој се много више инсистира на правима особа са интелек-
туалним и менталним тешкоћама и квалитету услуге која им се 
пружа, што је био додатни разлог убрзаног развоја услуга у зајед-
ници. Ово је, заједно са све већим трошковима пружања социјалне 
заштите у установама, довело до тога да је 1994. године устано-
вљено осигурање за дуготрајну негу које је терет трошкова пружа-
ња услуга усмерило са покрајина, градова и општина на посебно 
осигурање, што је био значајан подстицај даљем развоју локалних 
услуга и успостављања система са корисником у центру.

Главни покретач процеса деинституционализације у Репу-
блици Италији био је закон из 1978. године којим је било предви-
ђено затварање психијатријских болница и изградња нове мреже 
пружања услуга у заједници. Забрана нових пријема је довела до 
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драстичног смањења броја постеља. Последњих 15.000 корисни-
ка/пацијената је напустило психијатријске болнице 1992. године. 
Међутим, успешност процеса деинституционализације значајно 
варира у односу на регионе и степене привредне развијености: 

 – у градовима мале и средње величине на северу и у центру 
Републике Италије спроводи се пуна имплементација реформи;

 – у великим градовима уочљив је развој услуга у заједници, 
али су и даље присутне велике институције; 

 – на југу Републике Италије нема значајнијих промена, са 
врло ограниченим дометима реформе47.

3.3. Анализа проблема

3.3.1. Неразвијеност и неравномерна територијална 
распоређеност услуга социјалне заштите у заједници

У надлежности јединица локалне самоуправе су следеће 
услуге социјалне заштите: 

 – дневне услуге у заједници;
 – услуге подршке за самосталан живот, при чему је услуга 

становања уз подршку особа са инвалидитетом у ингеренцији 
оних јединица локалне самоуправе чији је степен развијености из-
над републичког просека;

 – саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, 
осим саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља;

 – услуга смештаја у прихватилиште, као и друге услуге од 
интереса за локалне самоуправе. 

С обзиром на чињеницу да Закон о социјалној заштити не 
препознаје услуге личног пратиоца и предах смештаја, није ни 
нормативно одређено ко их финансира. У пракси се обезбеђују 
из пројектних активности и буџета ЈЛС. Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне зашти-
те48 услуга социјалне заштите лични пратилац детета сврстана је 
у групу дневних услуга у заједници, а услуга предах смештај у 
услуге смештаја.

У Републици Србији постоји 145 локалних самоуправа. У ве-
ћини се пружа барем једна од услуга социјалне заштите.

Табела 1. Распрострањеност услуга социјалне заштите у на-
длежности ЈЛС49

2012. 2015. 2018.
Пружају
услуге

Не пружају 
услуге

Пружају
услуге

Не пружају 
услуге

Пружају
Услуге

Не пружају 
услуге

138 7 133 12 137 8

У 92% до 95% локалних самоуправа пружа се нека од услу-
га социјалне заштите. Константно су присутне и оне у којима се 
не обезбеђује ниједна од услуга прописаних Законом. Подаци из 
истраживања указују на проблем одрживости услуга. Док у 2012. 
години ниједна услуга није евидентирана у општинама Богатић, 
Лајковац, Љиг, Лучани и Мионица, у 2018. години идентична си-
туација је присутна у Босилеграду, Гаџином Хану, Оџацима, По-
жеги, Сврљигу, Трговишту, Убу и Житорађи.50 Очигледно да је реч 
пре свега о малим и недовољно развијеним општинама. 

Дневне услуге у заједници

Дневне услуге у заједници најзаступљенија су група услуга 
социјалне заштите које обезбеђују јединице локалне самоуправе. 

Помоћ у кући за одрасле и старије присутна је у око 85% ло-
калних самоуправа. Међутим, поједина истраживања показују да 
се у 2018. години континуирано обезбеђивала свих 12 месеци у 
само 51% од укупног броја општина и градова, који извештавају о 
постојању ове услуге51. Од шест до осам месеци пружала се у 39% 
јединица локалне самоуправе, а мање од шест месеци у 9,8%. На-
ведени подаци указују да принципи доступности и континуирано-
сти нису испуњени у око 50% локалних самоуправа, што упућује 
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на закључак да помоћ у кући, иако најразвијенија, у многим оп-
штинама и градовима није стабилна и перманентно одржива услу-
га социјалне заштите. Самим тим, ризик од институционализације 
се повећава. Ипак, укупан број корисника у 2018. години у односу 
на 2012. годину повећан је са 16.004 на 16.678 корисника.

Остале услуге из ове групе бележе константан пад распро-
страњености, осим дневног боравка за одрасле особе са инвали-
дитетом, где је удео чинио 14% у 2015. и 2018. години. Из ове 
групе најзаступљенија је услуга дневног боравка за децу и мла-
де са сметњама у развоју и инвалидитетом, која је у 2013. години 
пружана у 71, а 2018. године у 64 јединице локалне самоуправе52. 
Углавном је на располагању корисницима из урбаних и развијених 
подручја и карактерише је неравномерна регионална присутност. 
Тако је на територији Источне Србије евидентирана само у Бору 
и Кладову. Иако носи назив „за децу и младе”, истовремено је ко-
ристи око 36% особа старијих од 26 година. Доступна је највећем 
броју корисника свих 12 месеци, при чему половину њих чине жи-
тељи Београда и Новог Сада. 

Према расположивим подацима, од услуга које су постојале 
и 2012. године, у 2018. години једино је повећан број корисника 
услуге помоћ у кући за старија лица (4,2%) док је број корисника 
свих осталих услуга смањен у распону од 21% за дневне боравке 
за децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом до преко 85% за 
дневне боравке за децу у сукобу са законом53.

Услуге подршке за самостални живот

Ове услуге су веома важне за процесе деинституционализа-
ције, јер са једне стране обезбеђују укључивање особа са инва-
лидитетом у образовне, радне и друге процесе у заједници, а са 
друге пружају помоћ и подршку у становању, задовољавању сва-
кодневних потреба и вођењу што самосталнијег живота.

Табела 2. Развијеност услуга подршке за самостални живот54

2013. 2015. 2018.
Услуге подршке за самостални 
живот

Број 
ЈЛС

Удео 
(%)

Број 
ЈЛС

Удео 
(%)

Број 
ЈЛС

Удео 
(%)

Персонална асистенција 16 11 17 12 17 12
Лични пратилац55 - - 30 21 76 52
Становање уз подршку за младе 15 10 18 12 14 10
Становање уз подршку за ОСИ 5 3 13 9 6 5

Лични пратилац детета је услуга социјалне заштите која се 
у последњих пет година највише развијала. До 2013. године није 
била препозната, да би се пет година касније обезбеђивала у 76 
локалних самоуправа. Међутим, као и друге, није подједнако до-
ступна и развијена у свим деловима Републике Србије. У Источ-
ном делу Републике Србије практично не постоји, са изузетком 
Бора и Бољевца, као и у мањим општинама у западном делу зе-
мље (Љиг, Мали Зворник, Мионица, Љубовија и др.). У 18 једи-
ница локалних самоуправа доступна је током 12 месеци, у 43 од 
шест до 11 месеци, а у 15 мање од шест месеци. Корисници услуге 
углавном су с урбаног подручја (84%), при чему Београд и Нови 
Сад учествују у укупном броју са 37%56. У 2015. години ову услу-
гу користило је 709, а у 2018. години 1762 деце, што представља 
повећање за 248%.

Распрострањеност услуге персоналне асистенције се прак-
тично не мења од 2013. године, развијена је у око 12% локалних 
самоуправа, са незнатним повећањем обухвата кориснике, од 196 
у 2012. години до 223 у 2018. години.

Услуга социјалне заштите становање уз подршку за особе са 
инвалидитетом скоро и да не постоји. У 2015. години број једини-
ца локалне самоуправе које пружају наведену услугу повећао се 
са 5 на 13, пре свега као директан резултат пројекта „Отворени за-
грљај”. Са његовим окончањем, које није праћено обезбеђивањем 
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праве за 2018.

финансијских средстава било из републичког или буџета јединица 
локалне самоуправе, распрострањеност ове услуге се у 2018. годи-
ни практично преполовила57. Последица тога је да се већина кори-
сника вратила у установе. У Београду су 24 особе користиле услу-
гу становања уз подршку од 2004. године, да би након 14 година 
(2018. године) услуга престала да се финансира, а скоро половина 
од тог броја била је приморана да се поново врати у институције, 
где се и данас налазе.

Све наведено објашњава зашто је у 2015. години број кори-
сника био 145, у 2018. години  – 107, да би се према последњим 
доступним подацима, у 2019. години смањио за чак 396% и износи 
27 корисника58. 

Услуга социјалне заштите становање уз подршку за младе та-
кође бележи пад у односу на посматране године. У 2012. години 
постојала је наведена услуга у 15 јединица локалне самоуправе, у 
2015. години у 18, а 2018. године у 14 општина и градова за укуп-
но 50 корисника, односно 17 мање него у 2015. години. У Новом 
Саду је евидентиран 21 (42%) корисник, док већина осталих оп-
штина извештава да услугу пружају за једног до двоје корисника. 
Чак је и у Београду као најразвијенијој локалној самоуправи услу-
гу користило само четворо младих.59 

Укупно посматрано, услуге подршке за самостални живот у 
2018. години биле су доступне за 2.142 корисника, укључујући и 
услугу личног пратиоца детета, која у укупној структури учествује 
са 82%. 

Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге

Реч је о врло широкој групи услуга, усмерених ка пружању 
помоћи и подршке породицама и појединцима у превазилажењу 
кризних ситуација и стицању знања и вештина за самостални жи-
вот. Због своје хетерогености, за већину нису дефинисани основни 
стандарди. Са становишта процеса деинституционализације по-
себно су важне услуге саветовалишта и породичног сарадника.

Услуга саветовалишта спроводи се у 25% општина и градо-
ва у Републици Србији. Једна је од ретких која бележи пораст у 
односу на 2013. годину, и то за 1,7 пута. Средства из наменских 
трансфера су томе највише допринела, с обзиром на то да се седам 
од укупно осам услуга развијених у 2018. години финансирало из 
овог извора. Међутим, према доступним подацима, број корисни-
ка се смањио са 2.500 у 2012. години на 1.239 у 2018. години60. 

Услуга социјалне заштите породични сарадник није норма-
тивно дефинисана у систему социјалне заштите. Препозната и 
иницирана пре свега од стране УНИЦЕФ-а, финансирана је и пи-
лотирана кроз пројекте углавном у већим градовима. Захваљујући 
добрим резултатима, као и чињеници да у Републици Србији нису 
развијене тзв. „услуге на терену” (outreach services), већ пар годи-
на уназад планира се и њихово законско дефинисање. У сарадњи 
са надлежним министарством реализовани су пројекти, базирани 
на студијама изводљивости, који су за циљ имали да резултирају 
трансформацијом појединих установа за децу без родитељског ста-
рања у регионалне центре за децу и породицу, у којима би се, поред 
ове, обезбеђивале и друге услуге. Утврђен је и рок, који је био крај 
2019. године61. С обзиром на то да планирано није реализовано, са 
завршетком пројектних активности услуга се постепено гасила. 
Опстала је само у највећим градовима (Београд, Крагујевац, Ниш 
и Нови Сад), при чему се у Београду у 2018. години и даље фи-
нансирала из донаторских средстава, док су се у остала три града 
средства обезбеђивала из локалних буџета. Имајући изнето у виду, 
јасно је зашто је ова услуга доживела највећи пад у обухвату кори-
сника, са 1.152 у 2015. години на 387 у 2018. години62.

Истакнут је значај услуге социјалне заштите предах смештај 
за процесе деинстуционализације. Као и услуга лични пратилац 
детета, није дефинисана у Закону о социјалној заштити, али је 
 – – – – – – – –
57 И званичне податке треба узимати са резервом, јер је услед немогућности фи-

нансирања, услуга престала да се пружа у Алексинцу
58 Републички завод за социјалну заштиту, Пунолетни у систему социјалне зашти-

те 2019, Београд, јул 2020.
59 База података услуга социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоу-

праве за 2018.
60 База података услуга социјалне заштите у надлежности јединица локалне самоу-

праве за 2012 и 2018.
61 Видети опширније: Милановић М., Бркић М., Извештај о трансформацији пет 

установа за децу и младе, Идеас, 2016.
62 База података услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС за 2015. и 2018.
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стандардизована кроз Правилник о ближим условима и стандар-
дима за пружање услуга социјалне заштите. Из тих разлога, и она 
се примарно развијала кроз пројекте, али није заживела на исти 
начин као услуга лични пратилац детета. У том смислу, више дели 
судбину услуге породичног сарадника. Према расположивим по-
дацима у 2012. години је постојала у 11 ЈЛС, у 2015. години у 9, 
а у 2018. години у 6 ЈЛС. Следствено томе, дошло је до пада у 
обухвату корисника са 345 у 2012. години на 85 у 2018. години63. 
На сајту министарства надлежног за послове социјалне заштите64 
не постоје подаци о лиценцираним пружаоцима ове услуге те се 
поставља питање ко је и на који начин обезбеђује.

Свe наведено указује да услуге социјалне заштите у заједни-
ци не прате потребе корисника, с обзиром на то да нису у довољ-
ној мери развијене, нити су равномерно заступљене на територији 
Републике Србије. Упоређујући претходне године, може се конста-
товати да је ситуација чак и нешто неповољнија. Већина услуга 
бележи мањи или већи, али константан пад распрострањености. 
Поједине услуге, које су посебно важне за процесе деинстуциона-
лизације, као што је становање уз подршку за особе са инвалиди-
тетом, постепено нестају. 

Разлог томе пре свега треба тражити у нестабилним извори-
ма финансирања, али и недовољном разумевању локалних самоу-
права за неопходност развоја услуга социјалне заштите. Њихова 
недовољна развијеност по броју, садржају, обухвату корисника и 
територији, основни је разлог константно високог броја корисни-
ка домског смештаја за особе са инвалидитетом, посебно лица са 
интелектуалним и менталним тешкоћама. Уколико се не успоста-
ви организован и територијално уравнотежен и финансијски одр-
жив систем развоја услуга у заједници, притисак на установе за 
смештај биће још израженији што је у супротности са процесима 
деинституционализације и Конвенцијом о правима особа са инва-
лидитетом.

3.3.2. Попуњеност смештајних капацитета и ограничене 
могућности за повратак у локалну самоуправу

Институције су некада сматране најбољим начином збриња-
вања деце која се налазе у ризичним ситуацијама и одраслих са ра-
зличитим потребама за подршком. Доказано је, међутим, да збри-
њавање у институцији даје лошије резултате у смислу квалитета 
живота, него услуге социјалне заштите у заједници, те да често 
резултира социјалном искљученошћу и сегрегацијом.

Сматра се да институционално збрињавање има следеће ка-
рактеристике: 

1) корисници су изоловани од шире заједнице, присиљени да 
живе заједно;

2) немају довољно контроле над сопственим животима и над 
одлукама које их се тичу; 

3) потребе саме организације имају предност над личним по-
требама корисника.65

Установе за смештај одраслих и старијих са инвалидитетом

Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите66, у Ре-
публици Србији постоји 16 установа за смештај одраслих лица са 
телесним, интелектуалним и менталним тешкоћама.

Прописани капацитет домског смештаја је 4.339 и не мења 
се од 2012. године. Попуњеност капацитета на дан 31. децембра 
из године у годину је висока и износи између 93% и 95%67. У току 
сваке од посматраних година, број корисника на смештају према-
шује прописани капацитет, а број новопримљених се креће изме-
ђу 5% и 7%, што указује на веома ниску флуктуацију. Претходних 
година листе чекања на смештај биле су на нивоу око 300, што је 
 – – – – – – – –
63 База података услуга социјалне заштите у надлежности ЈЛС за 2012, 2015. и 

2018.
64 Доступно на: https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-

brigu-o-porodici-i-socijalnu-zastitu/usluge-socijalne, приступљено 10. новембар 
2019. године

65 Заједничке европске смернице о транзицији из институционалног збрињавања у 
збрињавање у заједници, European Expert Group on the Transition from Institutional 
to Community-based Care, Novembеr 2012, Belgium, ISBN 978-86-7728-197-7, str. 12

66 „Службени гласник РС”, бр. 16/12 и 12/13
67 Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне 

заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним или сен-
зорним тешкоћама, Београд, септембар 2019.

више од прописаног капацитета многих установа. Према подаци-
ма надлежног министарства у 2020. години повећане су листе че-
кања на око 550, што је последица епидемије COVID-19 и пријема 
корисника на смештај по посебним епидемиолошким условима. 
Са престанком епидемије, за очекивати је смањење броја лица на 
листама чекања и враћање на претходни ниво. 

У установама за одрасле са телесним, интелектуалним и мен-
талним тешкоћама у 2018. години било је запослено 1.516 радника 
на неодређено време или кроз друге форме радног ангажовања. То 
је повећање у односу на 2016. годину, када је било радно ангажо-
вано 1.360 особа.

У укупној структури доминирају здравствени радници и пру-
жаоци неге са 41% запослених, технички радници (спремачице, 
кувари, итд.) са око 39%, док је само око 6% стручних радника. 
Директно из буџета Републике Србије финансира се 40% запо-
слених, из цене услуге смештаја такође око 40%, док Републички 
фонд за здравствено осигурање финансира око 18% здравствених 
радника68. 

Статус корисника

Положај корисника у систему социјалне заштите генерално 
је пасиван, а посебно у установама за домски смештај. Они де-
кларативно имају право на учешће и одлучивање у свим фазама 
стручних поступака, али се у пракси то ретко дешава. Разлози се 
пре свега проналазе у доминантно медицинско-патерналистич-
ком приступу, као и карактеристикама домског смештаја, који 
неминовно утиче на ограничавање људских права. Корисници 
ретко учествују у личном планирању, слобода избора им је веома 
ограничена, у установама су принуђени да поступају у складу са 
успостављеном дневном рутином, многима је одузета пословна 
способност, те и формално не могу да учествују у процесима до-
ношења одлука и преузимања одговорности.

У старосној структури особа са интелектуалним и менталним 
тешкоћама доминирају одрасли корисници (26 –65 година), са 81, 
2%, око 16% је старијих од 65 година, 2,8% је младих (18 –25 годи-
на) и евидентирано је двоје деце, што је значајно смањење с обзи-
ром на то да је 2014. године било 18, а у 2015. години шесторо деце. 

Дужина боравка у установи показатељ је (не)покретљивости 
ове корисничке групе и истовремено указује на развијеност услуга 
у заједници, односно резултате процеса деинституционализације. 
Око половине корисника је у установи дуже од 11 година, а 28% 
преко 20 година69. Ови трендови су годинама практично непроме-
њени, с обзиром на то да је 2012. године 27,15% корисника у уста-
нови боравило између 11 и 19 година, а 20 и више година 20.50% 
корисника.70 Заправо, за скоро 8% повећао се број оних који бо-
раве преко 20 година, што недвосмислено указује да је за већину 
установа крајње и једино одредиште. Имајући у виду ове податке, 
и не чуди што 89% корисника нема контакте са сродницима или 
одржава ретке и непредвидиве контакте са њима. Само 6% редов-
но одлази у посету породици, док се 5% најмање једном месечно 
виђа са сродницима у установи.71

Излазак из институције свих ових година веома је ретка поја-
ва. У 2018. години свега 3% корисника је изашло из установе, по-
што су се вратили у биолошку или сродничку породицу, док је 1% 
самовољно напустио институцију. Готово идентични резултати при-
сутни су од 2010. године када је Републички завод за социјалну за-
штиту поднео први Извештај о раду установа за кориснике са теле-
сним, интелектуалним и менталним тешкоћама. Чак је 2010. године 
6% корисника изашло из установе на начин да су се вратили у био-
лошку или сродничку породицу, док је 2018. године проценат два 
пута нижи. Смрт корисника доминантно је најзаступљенији разлог 
престанка смештаја и константно се креће на нивоу од око 85%. 
 – – – – – – – –
68 Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне 

заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним или сен-
зорним тешкоћама, Београд, септембар 2019.

69 Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне 
заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним или сен-
зорним тешкоћама, Београд, септембар 2019, стр. 14

70 Републички завод за социјалну заштиту, Синтетизовани извештај о раду устано-
ва социјалне заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, теле-
сним или сензорним тешкоћама, Београд, јун 2013.

71 Републички завод за социјалну заштиту, Извештај о раду установа социјалне 
заштите за одрасле и старије са менталним, интелектуалним, телесним или сен-
зорним тешкоћама, Београд, септембар 2019, стр. 16.
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Имајући у виду податке о дужини боравка у установи и ра-
злозима изласка, јасно је зашто је око 82% корисника са територи-
је друге општине, а не са оне у којој се установа налази, што је до-
датни проблем уколико се планира да напусте установу и настане 
се на територији општине у којој се установа налази.

Чињеница да је већина корисника лишена пословне способ-
ности, у значајној мери отежава њихову интеграцију у заједницу. 
У 2018. години 73% корисника установа за смештај особа са ин-
телектуалним и менталним тешкоћама било је лишено пословне 
способности. У 41% случајева старатељ је био стручни радник 
центра за социјални рад, а у преосталим сродник или друга блиска 
особа72. Ова ситуација је константна свих година, те се скоро по 
правилу особе са менталним и интелектуалним тешкоћама лиша-
вају пословне способности. На тај начин се обезбеђују и формал-
ни услови за смештај, јер добровољност, односно изјава о вољи 
корисника није потребна.

Према Правилнику о ближим условима и стандардима за 
пружање услуга социјалне заштите, сви пружаоци услуга у оба-
вези су да одреде степен подршке корисницима и врсте потребне 
помоћи, у односу на:

1) способност непосредне бриге о себи;
2) учествовање у активностима живота у заједници73.
Правилник разликује четири нивоа подршке:
 – Подршка I степена  – значи да корисник није способан да се 

самостално брине о себи и укључи у активности дневног живота у 
заједници, због чега му је потребно физичко присуство и контину-
ирана помоћ другог лица,

 – Подршка II степена  – значи да корисник може да брине о 
себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници уз 
физичко присуство и помоћ другог лица,

 – Подршка III степена  – значи да корисник може да брине 
о себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници, 
али му је услед недовољно развијених знања и вештина потребан 
надзор и подршка другог лица,

 – Подршка IV степена  – значи да корисник самостално, одно-
сно уз подсећање, може да обавља све животне активности.74

У складу са овим одређењем, корисници са процењеним IV и 
III степеном поседују потенцијале за самостални живот, при чему 
првима није потребна значајнија подршка, а другима у виду по-
временог надзора. Особе на II степену такође поседују потенција-
ле за бригу о себи и укључивање у активности дневног живота у 
заједници, уз повремено физичко присуство и помоћ другог лица. 
Једино особе на првом степену представљају „класичне корисни-
ке” домског смештаја, јер им је неопходна континуирана нега и 
помоћ другог лица, услед немогућности да самостално брину о 
себи. Ипак, треба нагласити да све особе без обзира на степен по-
требне подршке имају право на самостални живот у заједници, уз 
одговарајући ниво подршке. 

Налази једног истраживања75 показују да је у многим уста-
новама у значајној мери, од 16% до 65% присутан број корисника 
са III и IV степеном, дакле оних који би без већих потешкоћа и уз 
одговарајућу подршку могли да воде самосталан живот у заједни-
ци. Средња вредност корисника са III и IV степеном у десет уста-
нова за одрасла лица са интелектуалним и менталним тешкоћама 
је 36,7%, што би у односу на њихов прописани капацитет (3.778), 
значило да би око 1.380 корисника могло уз одговарајући систем 
подршке да напусти институцију и живи у заједници. Према нала-
зима овог истраживања у појединим институцијама тај проценат 
би износио и преко 50%, што је од изузетног значаја за одређива-
ње приоритета у процесима трансформације. 

Сви наведени подаци указују да не постоји јасан стратешки 
правац деинституционализације одраслих особа са интелектуал-
ним и менталним тешкоћама. Ситуација је годинама практично 
непромењена, број корисника је константан, са тенденцијом по-
већања дужине боравка у установи. За многе је институција крај-
ње одредиште из којег је смрт најдоминантнији облик престанка 
смештаја, иако налази појединих истраживања показују значајно 
присуство корисника који би без већих тешкоћа могли да напусте 
 – – – – – – – –
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74 Исто, члан 15
75 Петковић Г., Анализа усклађености цена услуга домског смештаја са потребама 
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установу и наставе живот у заједници. Индивидуализовани при-
ступи у планирању практично не постоје, све се своди на днев-
не рутине, карактеристичне за колективне смештаје. Недостатак 
услуга које подржавају излазак из институције, пре свих стано-
вања уз подршку, утичу да нормативно наглашена привременост 
домског смештаја, нема поткрепљења у пракси. 

Листе чекања на смештај, које се константно крећу на нивоу 
од око 250, указују да ће потребе за овим врстама установа бити 
још израженије, уколико се не успостави јасан и одржив систем 
деинстуционализације, базиран на широком спектру услуга у за-
једници. 

Установе за смештај деце и младих

Актуелно, у Републици Србији функционише 18 установа за 
смештај деце и младих: десет установа за смештај деце и младих 
без родитељског старања, пет установа за смештај деце и младих 
са сметњама у развоју три установе за смештај деце и младих са 
проблемима у понашању. Укупан смештајни капацитет за децу и 
младе износи 1.656 места.

Према Уредби о мрежи установа социјалне заштите76 број 
установа које су намењене за смештај деце и младих је 21, и то: 

 – 13 је намењено смештају деце и младих без родитељског 
старања; 

 – пет је намењено како смештају деце и младих са сметњама 
у развоју, тако и одраслих корисника са интелектуалним и ментал-
ним тешкоћама;

 – три установе за смештај корисника у сукобу са родитељи-
ма, старатељима и заједницом.

Према важећој Уредби о мрежи установа, не постоји устано-
ва која је искључиво намењена деци и младима са сметњама у ра-
звоју, с обзиром на то да су као корисничке групе наведена „деца 
и млади без родитељског старања и деца и млади са сметњама у 
развоју”. 

Од 18 установа за смештај деце и младих без родитељског 
старања и деце и младих са сметњама у развоју, пет установа има 
више радних јединица и то: 

 – Установа за децу и младе Савски венац, Београд (Центар 
за заштиту одојчади, деце и омладине у Београду), који има осам 
радних јединица (два стационара, пет домова и једну јединицу за 
интензивну подршку);

 – Сремчица, Ветерник, Стамница, Колевка  – које имају радне 
јединице за младе и одрасле и старије.

Према Уредби о мрежи установа, укупан капацитет установа 
за децу и младе са сметњама и децу и младе без родитељског ста-
рања износи 2.448 корисника, од тога је:

 – 1.392 места намењена за смештај деце и младих (што чини 
62,2%)

 – 246 места намењених за смештај деце, младих и одраслих 
(11%)

 – 600 места намењених за смештај одраслих корисника 
(26,8%)

Истраживање које је спроведено 2016. године, показало је да 
се само две трећине смештајних капацитета који се у систему воде 
као ресурси за децу и младе (празни смештајни капацитети), заи-
ста и планирају за њих.77 

У истом истраживању се наводи да је структура установа та-
ква да већина не испуњава стандарде по питању капацитета уста-
нове. Само једна установа (Радна јединица „Драгутин Филиповић 
Јуса”, која делује у оквиру Установе за децу и младе Београд) има 
предвиђен смештајни капацитет за 12 и мање корисника, 28,4% 
установа има смештајни капацитет од 13 –50 деце, а највећи број 
установа  – 71% има више од 50 корисника. Оваква структура уста-
нова може да представља ризик за квалитет пружених услуга.78 

Према подацима из 2013. године, попуњеност капацитета 
установа за децу и младе је износио 88,8%, али само 37,6% тих 
капацитета је коришћен за смештај деце и младих, док се остатак 
користио за смештај одраслих. Овакве налазе можемо да тумачи-
мо и чињеницом да се капацитети три највеће установе  – установа 
 – – – – – – – –
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у Стамници, Сремчици и Ветернику, који чине више од полови-
не расположивих места, доминантно користе за смештај одраслих 
особа.79

Структура корисника установа за смештај деце и младих

Kорисници домског смештаја и смештаја у мале домске за-
једнице најчешће су деца без родитељског старања и деца са смет-
њама у развоју, чији положај је нарочито угрожен са више аспека-
та. Према одредбама Закона о социјалној заштити, деца и млади 
са сметњама у развоју могу да буду корисници услуга социјалне 
заштите, уколико имају сметње у развоју (телесне, интелектуалне, 
менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, више-
струке), а њихова потреба за негом и бригом превазилази могућ-
ности породице.80

Иако демографски подаци указују на пад наталитета и мањи 
удео деце у општој популацији, број деце који користи услуге си-
стема социјалне заштите бележи константан раст од 2014. године. 
Удео деце корисника система социјалне заштите у општој попула-
цији деце у Републици Србији износи 16,4%, што значи да је свако 
шесто дете корисник система социјалне заштите.81

Република Србија је имала значајне резултате када је реч о 
смањењу броја деце и младих који су смештени у установе соци-
јалне заштите, што је пратио повећан број деце у хранитељским 
породицама. Према неким истраживањима у периоду од 2000. до 
2011. године, укупан број деце и младих у установама социјалне 
заштите је смањен за 48%.82

Ипак, према подацима Републичког завода за социјалну за-
штиту, током 2018. године евидентирано је 1.035 деце нових ко-
рисника услуга смештаја (домског и породичног), с тим што је ве-
ћина корисника краткотрајно користила услугу домског смештаја 
до преласка на породични смештај. У периоду од само две године 
број нових корисника породичног смештаја смањио за 11,2%, док 
је број корисника домског смештаја порастао за 22,8%83. Према 
истом извору, стопа деце на смештају (домском и породичном) на 
крају 2019. године износи 494,5 и у односу на 2010. годину пове-
ћана је за 14,9%.84 Треба истаћи да кретање стопе деце на домском 
 – – – – – – – –
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смештају у десетогодишњем периоду бележи тренд смањења од 
42,5%, што Републику Србију сврстава у земље са најнижом сто-
пом деце на резиденцијалном смештају у Европи.85 

Током 2018. године, забележен је прекид домског смештаја 
за 152 деце, при чему је и даље већи број пријема од отпуста. За-
брињава податак да је најчешћи разлог прекида у 2018. години био 
премештај у другу установу (25,58%) што је само промена инсти-
туције. Код 20,93% створени су услови за повратак у биолошку 
или сродничку породицу, у хранитељску је измештено 17,44%, 
усвојено је 11,62%, у истом проценту је смрт разлог за престанак 
смештаја, док је код само 3,48% престала потреба за смештајем 
због осамостаљивања корисника.86 

Највећи број деце и младих са сметњама у развоју, и то наро-
чито оних са тежим, тешким и вишеструким сметњама, налази се 
на смештају у великим резиденцијалним установама, а добар део 
и у установама или радним јединицама за одрасле, где су услови 
смештаја и квалитет услуге на нивоу који није задовољавајући.87 У 
оквиру система социјалне заштите, услуге намењене деци са инте-
лектуалним и менталним тешкоћама се пружају најчешће у окви-
ру следећих установа: Ветерник, Сремчица, Стамница и Колевка у 
Суботици. Чак 88% корисника у овим у установама је смештено у 
собе са пет и више кревета, са веома оскудном организацијом оку-
пационе терапије, стимулативних програма, едукативних и прак-
тичних садржаја.88

Несумњиво је да су деца и млади са инвалидитетом у непо-
вољнијем положају у односу на децу без родитељског старања. У 
протеклих неколико година значајно је смањен број смештаја деце 
без родитељског старања услед развоја хранитељства, док су сло-
бодни капацитети коришћени за смештај деце са сметњама у ра-
звоју. Услед тога, њихова заступљеност у некадашњим домовима 
за децу без родитељског старања износи 58,3%.

Породични смештај

Уколико се потребе корисника не могу адекватно задовољити 
у примарној породици, смештај у другу породицу је најбоље ал-
тернативно решење, јер се спречава одлазак у институцију.
 – – – – – – – –
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Графикон 1  – Деца корисници домског и породичног смештаја (2011 –2018. год.)89
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Према подацима Републичког завода за социјалну заштиту, 
током 2018. године, евидентирано је 1.035 деце нових корисника 
услуга смештаја (домског и породичног). У периоду од две године, 
број нових корисника породичног смештаја смањио за 11,2%, док 
је број корисника домског смештаја порастао за 22,8%90. Према 
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истом извору стопа деце на смештају (домском и породичном) на 
крају 2019. године износи 494,5 и у односу на 2010. годину пове-
ћана је за 14,9%.91 Међутим, потребно је истаћи да кретање сто-
пе деце на домском смештају у десетогодишњем периоду бележи 
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тренд смањења од 42,5%, што Републику Србију сврстава у земље 
најнижом стопом деце на резиденцијалном смештају у Европи92

Захваљујући развоју тзв. стандардног хранитељства значај-
но је смањен број корисника у установама за децу без родитељ-
ског старања. Према подацима Извештаја Републичког завода за 
социјалну заштиту, у 2019. години је било 5350 деце корисника 
породичног смештаја93. Са друге стране, тзв. специјализовано хра-
нитељство, иако нормативно препознато, није у значајнијој мери 
заживело, услед чега су деца и млади са сметњама у развоју, у ве-
ћем ризику од институционализације. Према подацима министар-
ства надлежног за социјалну заштиту у 2020. години овај облик 
смештаја користило је 347 деце до 18 година и 126 младих (од 
18 –26 година).

Породични смештај одраслих и старијих нормативно је пре-
познат Законом о социјалној заштити у смислу облика смештаја и 
дефинисањем врста смештаја у другу породицу, али још увек не 
постоје стандарди за ову врсту смештаја. И поред недостатка под-
законских аката који би ближе уређивали ову врсту смештаја, она 
је у пракси заступљена на одређеном нивоу. Подаци министарства 
надлежног за социјалну заштиту указују да је овај облик смештаја 
у 2020. години користило 910 одраслих и старијих.

Непотпуна нормативна одређеност породичног смештаја и 
недовољна развијеност специјализованог хранитељства за децу и 
младе, умањују спектар услуга које се пружају у природном окру-
жењу, те повећавају ризик од институционализације.

3.3.3. Систем финансирања

Права и услуге социјалне заштите финансирају се из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локал-
не самоуправе. 

Финансирање услуга на локалном нивоу

Локалне самоуправе су 2018. године за пружање услуга со-
цијалне заштите у њиховој надлежности издвојиле 3,65 милијарди 
динара. Највише издваја град Београд, 1,26 милијарди динара или 
34,5% укупних расхода свих локалних самоуправа94. 

У 2018. години у осам општина није финансирана ниједна 
услуга социјалне заштите. Ови подаци не корелирају у потпуно-
сти са степеном развијености општина, те је од осам општина 
које нису издвајале средства за услуге социјалне заштите пет не-
развијено (припада групи девастираних и општинама из IV групе 
најмање развијених општина), док се преостале три не налазе у 
овој групи. Самим тим очигледно је да степен развијености није 
једини фактор који опредељује руководство локалне самоуправе 
да ли ће финансирати неку услугу из области социјалне заштите. 
Код општина које издвајају врло скромна средства за ове намене 
истиче се општина Беочин која спада у групу најразвијенијих оп-
штина. У просеку, за услуге социјалне заштите на локалном нивоу 
локалне самоуправе издвајају 454 динара годишње. У 2018. годи-
ни осам општина (њих 5,5%) није издвајало средства за услуге, 
91 (62,75%) је по становнику издвајало мање од просека, њих 35 
(24,14%) је издвајало између просека од 454 динара и двоструко 
већег износа од 910 динара и коначно њих 11 (7,58%) је издвајало 
више од двоструког износа.

Значајно је рећи да је од укупних средстава које су у локал-
ним самоуправама утрошена за пружање услуга социјалне зашти-
те, у њиховој надлежности из буџета локалних самоуправа издво-
јено 2,8 милијарди (од укупно издвојених 3,65 милијарди динара), 
што чини 76,5%. Буџет Републике Србије учествовао је са 17,7%, 
од тога наменски трансфери са 17,1%. Донације чине 2,8% укуп-
них средстава, учешће корисника у цени услуге 2,2%, а остали 
извори износе 0,8% од укупних средстава. Без наменских средста-
ва број услуга пружених на локалном нивоу био би значајно мањи. 
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С друге стране, велики број локалних самоуправа се ослонио на 
средства која се добијају из наменских трансфера, смањујући из-
двајања за ову намену из локалних буџета. У том смислу, свака 
пета локална самоуправа која је добила средства из наменских 
трансфера није издвојила средства или је издвојила изузетно ни-
зак износ. Међу њима се налазе и градови као што су Лозница, 
Зајечар и Краљево. У 40 локалних самоуправа средства из намен-
ских средстава чинила су мање од половине укупних средстава за 
социјалну заштиту, код 42 наменска средства су износила 50 до 
89% укупних средстава, док је код 23 тај проценат преко 90%. 

Расходи за три најразвијеније услуге социјалне заштите на 
локалном нивоу  – (1) помоћ у кући за одрасле и старије; (2) днев-
ни боравак за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом и (3) 
лични пратилац детета у 2018. години су учествовали са 75% у 
укупним расходима за услуге социјалне заштите. 

Када се посматрају расходи по групама услуга, расходи за 
дневне услуге у заједници су у 2018. години износили близу три 
милијарде динара (2.966.718.799 динара), од чега највише за по-
моћ у кући за одрасле и старије  – 1,255 милијарди динара. 

У пружању ових врста услуга значајно је и учешће намен-
ских средстава које код услуге помоћ у кући за одрасле и старије 
износи 25%, а за децу и младе 32%. Код дневног боравка за одра-
сле ОСИ износи 21%, а код услуге лични пратилац детата учешће 
наменских средстава износи 24%.

Укупни расходи за услуге подршке за самостални живот су у 
2018. години износили само 168 милиона динара.

Расходи локалних самоуправа за саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге социјалне заштите су у 2018. години 
износили нешто мање од 103 милиона динара.

Основни проблем код финансирања услуга социјалне за-
штите на локалним нивоу је пре свега врло неравномерно финан-
сирање које није увек у вези ни са степеном развоја општине ни 
укупним износом буџета локалне самоуправе, већ пре свега са по-
стављањем приоритета руководства локалне самоуправе, где врло 
често расходи за социјалну заштиту не осликавају реалну потребу 
становништва за услугама. Ситуација би била додатно погорша-
на када не би постојали наменски трансфери из буџета Републике 
Србије. Докле год се не спроведу значајније промене у финансира-
њу услуга на локалном нивоу, неће бити значајнијег стимулисања 
развоја услуга.

Финансирање установа за смештај лица са телесним, 
интелектуалним и менталним тешкоћама

Начин формирања цене услуга домског смештаја је одређен 
пре 28 година, када је донет Правилник о критеријумима и мери-
лима за утврђивање цена услуга у установама социјалне заштите 
за смештај корисника у центрима за социјални рад када обезбеђују 
смештај корисника и о утврђивању цена програма рада центара за 
социјални рад. Од тада је Правилник више пута мењан, последњи 
пут 2011. године. Сада носи назив Правилник о критеријумима и 
мерилима за утврђивање цена услуга у области социјалне заштите 
које финансира Република.95 Њиме су практично утврђени крите-
ријуми и мерила приликом формирања цене услуга у организаци-
јама и установама социјалне заштите које пружају услуге смештаја 
корисника. Према Правилнику, цена услуге укључује следеће тро-
шкове: (1) материјалне трошкове  – који се обрачунавају према нај-
повољнијој тржишној цени по јединици трошка; (2) амортизацију 
 – која се утврђује сходно законским прописима, а обрачунава се по 
минималним законским стопама; (3) текуће и инвестиционо одр-
жавање  – односи се на одржавање објекта и опреме и обрачунава 
се на основу других елемената који чине цену услуге, а чини 4% 
укупне цене; (4) нематеријалне трошкове  – обрачунавају се сходно 
висини потребних трошкова установе, а по најповољнијим тржи-
шним ценама, према потрошњи из претходне године; (5) зараде и 
остала примања запослених у складу са законом и колективним 
уговором; (6) законске обавезе. Цена услуге рачуна се по корисни-
ку, а сходно условима смештаја, и то тако што се утврђује основ-
на цена услуге по кориснику, а потом се иста увећава за део капа-
цитета високог или вишег стандарда установе у износу од 20 до 
50%. Поред тога Правилник препознаје и могућност утврђивања 
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цене за непотпуне капацитете: „у новооснованој установи, уста-
нови у којој је извршено проширење капацитета и установи која 
је укинута, у висини 60% од утврђене најниже цене услуга, и то 
најдуже шест месеци од дана почетка рада установе, проширења 
капацитета, односно од дана доношења одлуке о укидању устано-
ве, односно „у дому за децу и омладину ометану у развоју и заводу 
за одрасла лица ометану у менталном развоју и душевно оболела 
лица, у процесу трансформације ових установа и смањења броја 
корисника у односу на укупни смештајни капацитет, у висини 60% 
од утврђене најниже цене услуга”96. 

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене 
услуга у области социјалне заштите које финансира Република Ср-
бија, донео је министар надлежан за социјалну заштиту на основу 
овлашћења старог закона  – Закона о обезбеђивању социјалне си-
гурности грађана, а који је 2011. године, доношењем новог закона 
 – Закона о социјалној заштити стављен ван снаге. Закон о социјал-
ној заштити не даје овлашћење министру надлежном за социјалну 
заштиту да пропише критеријумима и мерилима за утврђивање 
цене услуга у области социјалне заштите које финансира Републи-
ка Србија, већ утврђује да методологију формирања цена услуга 
социјалне заштите које се финансирају из буџета Републике Срби-
је прописује Влада, а у складу са том прописаном методологијом 
цену наведених услуга одређује министар надлежан за социјалну 
заштиту.Како још увек није Влада подзаконским актом прописала 
методологију формирања цена услуга социјалне заштите које се 
финансирају из буџета Републике Србије у пракси се примењују 
цене услуга у области социјалне заштите које финансира Републи-
ка Србија утврђене решењем министра надлежног за социјалну 
заштиту у складу са Правилник о критеријумима и мерилима за 
утврђивање цене услуга у области социјалне заштите које финан-
сира Република Србија. Наведени правилник прописује шта чини 
цену услуге у установи за смештај корисника и намену средстава. 
Правилник прецизно прописује како се утврђују и обрачунавају 
материјални трошкови, амортизација, део средстава у цени услуге 
намењен за текуће и инвестиционо одржавање објекта и опреме, 
нематеријални трошкови, као и по ком основу тако утврђена цена 
може да се увећа (за капацитете високог стандарда). Наведени 
правилник је фактички у супротности са Законом о социјалној за-
штити и не даје правни основ да се цена услуга у области социјал-
не заштите утврђује и обрачунава у складу са тим законом.

Запослени у наведеним установама социјалне заштите фи-
нансирају се из различитих извора: из буџета Републике, из буџе-
та локалне самоуправе, из цене смештаја, Републичког фонда за 
здравствено осигурање и сопствених прихода.

Број радника у установама социјалне заштите које пружају 
услугу домског смештаја, чији је оснивач Република, односно ау-
тономна покрајина, утврђен је решењима Министарства о утвр-
ђивању броја радника која су донета за сваку установу, у складу 
са нормативима и стандардима који су донети на основу старог 
закона  – Закона о обезбеђивању социјалне сигурности грађана, а 
према капацитетима из мреже установа социјалне заштите за сме-
штај корисника чији је оснивач Република, односно аутономна 
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покрајина, и то број радника на директном финансирању из буџе-
та Републике (на пословима социјалног рада) и број радника који 
се финансирају из цене смештаја (други радници).

С обзиром на то да цене смештаја установе за смештај кори-
сника нису економске установе су запошљавале много мањи број 
извршилаца који се финансирају из цене него што је утврђено реше-
њима Министарства, јер нису могли да их плаћају, из разлога што 
установа из цене намирује и друге трошкове и законске обавезе.

Како је у децембру 2013. године, започео процес рационализа-
ције запослених у јавном сектору број запослених у установама соци-
јалне заштите које пружају услугу домског смештаја, чији је оснивач 
Република Србија, односно аутономна покрајина се стално смањивао 
и није било могуће применити важеће нормативе и стандарде.

Учешће буџета Републике Србије у финансирању запослених 
чије се плате финансирају из цене смештаја промељива је катего-
рија из разлога што у цени смештаја учествује корисник са свим 
својим примањима и приходима, сродници који су у законској оба-
вези да издржавају корисника и друга лица, а разлику до пуне цене 
смештаја сноси буџет Републике Србије и зависи од могућности и 
висине учешћа у цени смештаја корисника и лица која су у закон-
ској обавези да их издржавају. Што је њихово учешће у цени веће, 
мање је учешће буџета Републике Србије.

Свака промена у висини прихода и примања корисника и 
сродника, односно лица која су у законској обавези да га издр-
жавају, од утицаја је на висину учешћа буџета Реублике Србије у 
цени смештаја, односно у финансирању запослених чије се плате 
финансирају из цене смештаја.

Ако корисник и сродници учествују у цени смештаја 100% у 
том случају буџет не учествује у цени смештаја, а тиме не финан-
сира ни запослене који се финансирају из цене смештаја.

Уколико корисник нема приходе и имовину нити сродника 
који су у обавези да га издржавају буџет Републике Србије уче-
ствује 100% у цени смештаја и финансирању запослених који се 
финансирају из цене смештаја.

Како је од случаја до случаја учешће буџета различито 
(100%, 50%, 30%..... итд.), у просеку буџет Републике Србије у 
финансирању запослених који се финансирају из цене смештаја у 
свим установама социјалне заштите учествује са 50%.

У области социјалне заштите постоји специфичан положај 
здравствених радника  – стручних сарадника који су запослени у 
установама социјалне заштите у односу на остале запослене, у 
погледу финансирања њихових плата. Средства за исплату плата 
запослених у социјалној заштити, осим плата здравствених радни-
ка, планирају се и обезбеђују из буџета Републике Србије, док се 
средства за плате запослених здравствених радника у установама 
социјалне заштите, планирају и исплаћују од стране Републичког 
фонда за здравствено осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање са сваком уста-
новом за смештај корисника закључује сваке године уговор о 
преносу, тј. висини средстава за исплату плата и накнаду за сани-
тетски материјал запослених здравствених радника који обављају 
здравствену заштиту у установама социјалне заштите за смештај 
корисника, без могућности установа социјалне заштите да утичу 
на висину тих средстава и поред тога што су потребе установа 
знатно веће.
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Графикон 2

Одређени број установа социјалне заштите које пружају 
услугу домског смештаја имају сопствене економије и радионице 
за рад под посебним условима где су радно ангажовани корисни-
ци, зависно од њихове преостале способности, а у оквиру радно 
окупационе терапије.

Углавном су то установе социјалне заштите које пружају 
услугу домског смештаја одраслим и старијим лицима са ментал-
ним и интелектуалним тешкоћама, као и лицима са тешкоћама у 
комуникацији.

Одређени број установа социјалне заштите за смештај ко-
рисника дају у закуп једнократно, односно привремено пословни 
простор трећим лицима (за различите стручне и друге скупове, 
прославе и манифестације, за спортске активности и др.), под 
условом да коришћење предметног простора за наведену намену 
не ремети организацију живота, задовољавање потреба и интереса 
корисника установе социјалне заштите која пружа услугу домског 
смештаја и да значајније не утиче на остваривање основне функ-
ције установе, уз претходно прибављену сагласност Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије.

Закон о запосленима у јавним службама („Службени гласник 
РС”, бр. 113/17, 95/18, 86/19 и 157/20), који је ступио је на снагу 
25. децембра 2017. године, а почиње да се примењује од 1. јануара 
2022. године, уређује увећање плате из сопствених прихода, на тај 
начин што прописује да запосленом у високообразовној и научној 
установи и установи културе, односно другој установи која, поред 
средстава за плате која обезбеђује оснивач или која се обезбеђују 
из средстава доприноса за обавезно социјално осигурање, оства-
рује и сопствене приходе у складу са законом, може да се увећава 
основна плата сразмерно учешћу трошкова рада запосленог у сти-
цању сопствених прихода. 

Елементи за утврђивање учешћа трошкова рада запосленог у 
стицању сопствених прихода уређују се општим актом. 

Актуелно, удео средстава за увећање плата запослених, из 
сопствених прихода установе уређује се у складу са чланом 12. 
Закона о платама у државним органима и јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 
55/13, 99/14, 21/16  – др. закон и 113/17  – др. закон), према коме 
увећање основне плате по запосленом не може бити веће од 30%, 
осим за запослене у вискошколским установама које самостално 
располажу сопственим приходима у складу са законом којим се 
уређује високо образовање, односно за запослене у здравственим 
установама које остварују сопствене приходе из допунског рада и 
пружањем других услуга у складу са законом. 

Наведени закон садржи правни основ да и установе социјал-
не заштите могу да стичу сопствене приходе и да удео тих сред-
става могу користити за увећање плате запосленим у установама 

социјалне заштите на основу критеријума прописаних законом 
којим се уређује рад јавне службе, односно посебним законом који 
уређује област социјалне заштите.

Ниједан пропис у области социјалне заштите не регулише 
ближе сопствене приходе јавних служби у ресору социјалне за-
штите.

Закон о социјалној заштити прописује да установе и други 
пружаоци услуга социјалне заштите, уз претходно прибављену 
сагласност оснивача, могу обављати и другу врсту делатности са-
гласну основној делатности и располагати приходима, у складу са 
законом.

Наведене одредбе не дефинишу ближе које су то друге врсте 
делатности сагласне основној делатности.

Средства за обезбеђивање услуга социјалне заштите могу се 
прибављати и путем донација, као и уступањем имовине, оснива-
њем задужбина и фондација, у складу са законом. 

Законом о социјалној заштити је прописано да се имовина 
намењена социјалној заштити може користити искључиво за обез-
беђење услуга социјалне заштите. 

Непостојање мерила за стицање сопствених прихода, одно-
сно јасно дефинисаних мерила проузрокује трошење сопствених 
прихода без критеријума, што ствара ризик да се сопствени при-
ходи користе на начин који не доприноси пружању квалитетнијих 
услуга у социјалној заштити.

Сем саме установе нико не прати расподелу сопствених при-
хода, нити је то регулисано прописима у области социјални за-
штите.

Министарство не располаже подацима о сопственим прихо-
дима установа социјалне заштите и њиховом трошењу. Како Ми-
нистарство не располаже и не контролише податке о сопственим 
приходима установа социјалне заштите, не може да оцени стварну 
оправданост захтева установа социјалне заштите као индиректних 
корисника за средствима из буџета.

Прописи у области социјални заштите ближе не регулишу 
критеријуме увећања плата из сопствених прихода нити финанси-
рање из буџета установа које остварују сопствене приходе, нити 
стицање сопствених прихода утиче на финансирање из буџета.

Посебним колективним уговором за социјалну заштиту у Ре-
публици Србији („Службени гласник РС”, бр. 29/19 и 60/20) про-
писано је да установе социјалне заштите и пружаоци услуга со-
цијалне заштите, уз претходно прибављању сагласност оснивача, 
могу обављати и другу врсту делатности сагласно основној делат-
ности и располагати приходима, у складу са законом. 

Тако стечена средства установе социјалне заштите и пру-
жаоци услуга социјалне заштите могу користити за унапређења 
квалитета рада установе и њених корисника, а ради задовољења 
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додатних потреба корисника, као и побољшања материјалног и 
социјалног положаја запослених и то ако запослени: због потреба 
корисника, поред послова на којима је ангажован, ради и послове 
који нису у опису његовог радног места, врши дужност непосред-
ног старатеља корисника, поред својих послова обавља и послове 
привремено одсутног запосленог. 

Расподела наведених средстава вршиће се на основу одлуке 
послодавца, у складу са општим актом, највише у висини од 25% 
месечно од просечне бруто зараде у Републици Србији према по-
следњем објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике.

Установе социјалне заштите које пружају услугу домског 
смештаја које имају сопствене економије и радионице за рад под 
посебним условима, где су радно ангажовани корисници, зависно 
од њихове преостале способности, а у оквиру радно окупационе 
терапије, као и запослени, кроз вршење својих редовних радних 
обавеза и кроз организовање радних акција у оквиру или ван рад-
ног времена, интерним, односно општим актом уређују сопствене 
приходе које установе остварују мимо буџетских прихода. 

У складу са статутом, односно општим актом установе, 
остварена средства која имају карактер сопствених прихода сма-
трају се: остварена уштеда због смањења набавке животних на-
мирница, остварена уштеда текућег одржавања и продаја остваре-
не производње и услуга трећим лицима.

У складу са општим актом установе остварени приходи пу-
тем сопствене производње могу се трошити за:

 – унапређење животног стандарда корисника кроз додељива-
ње новчаних награда корисницима за ангажовање, организовање 
излета, летовања, камповања, организовање квалитетне исхране 
корисника, набавку личне опреме, одеће и других личних предме-
та по жељи корисника,

 – текуће одржавање и набавку опреме,
 – унапређење стандарда запослених кроз унапређење услова 

рада и увећање зараде запослених,
 – ангажовање радника за потребе процеса рада по основу 

уговора о раду, уговора о делу или уговора о повременим и при-
временим пословима, у складу са Законом о раду.

Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17  – УС, 113/17 и 95/18  – аутентично тумачење), 
као ни Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 
24/11), не уређује радно-правни статус корисника установа соци-
јалне заштите које пружају услугу домског смештаја, према њихо-
вој преосталој способности, а који се не могу запослити или одр-
жати запослење ни под општим ни под посебним условима.

Законом о социјалној заштити прописано је да услуге усме-
рене на унапређење радних способности, односно на радно анга-
жовање особа са инвалидитетом које су корисници услуга соци-
јалне заштите пружају се и у установама социјалне заштите и у 
радним центрима, у складу са законом којим се уређује професи-
онална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом.

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом („Службени гласник РС”, број 36/09), 
утврђено је да се у радном центру може на основу уговора са уста-
новом социјалне заштите за смештај корисника и уз сагласност 
старатеља обезбедити радно ангажовање корисника смештаја-осо-
ба са инвалидитетом које се не могу запослити или одржати запо-
слење ни под општим ни под посебним условима, односно чији 
је радни учинак мањи од једне трећине радног учинка запосленог 
на уобичајеном радном месту, као дуготрајан облик професионал-
не рехабилитације, у складу са психичким и физичким способно-
стима и жељама особе са инвалидитетом и могућностима радног 
центра.

У наведеном закону прописано је да за време радног ангажо-
вања у радном центру особа са инвалидитетом остварује право на 
новчану помоћ.

Наведеним законом је утврђено да се радно ангажовање као 
радно терапијска активност особа са инвалидитетом може обезбе-
дити и у установи социјалне заштите за смештај корисника и код 
послодавца посредством радног центра, под условима и на начин 
који прописује министар надлежан за послове социјалне политике.

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом прописано је да незапослена особа са ин-
валидитетом за време трајања професионалне рехабилитације не 
заснива радни однос, али да незапослена особа са инвалидитетом 

која је укључена у мере и активности професионалне рехабилита-
ције има право на новчану помоћ за време трајања програма, и то:

1) за трошкове превоза за себе и пратиоца, уколико је потре-
бан, у висини неопорезованог износа, у складу са законом;

2) у висини од 20% од минималне зараде утврђене у скла-
ду са прописима о раду месечно, за време трајања професионалне 
рехабилитације, ако се професионална рехабилитација изводи у 
трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није 
корисник новчане накнаде на основу незапослености, у складу са 
законом.

О правима из овог члана одлучује организација надлежна за 
послове запошљавања, у складу са законом којим се уређују по-
слови запошљавања.

Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом прописано је да се професионална реха-
билитација особа са инвалидитетом спроводи применом мера и 
активности које обухватају:

1) каријерно вођење, професионално информисање, савето-
вање и индивидуални план запошљавања;

2) радно оспособљавање, доквалификацију, преквалифика-
цију и програме за стицање, одржавање и унапређивање радних и 
радно-социјалних вештина и способности;

3) појединачне и групне, опште и прилагођене програме за 
унапређење радно-социјалне интеграције;

4) развој мотивације, техничку помоћ, стручну подршку, пра-
ћење и процену резултата професионалне рехабилитације;

5) индивидуални саветодавни рад, који укључује помоћ у при-
хватању сопствене инвалидности са становишта могућности укљу-
чивања у рад и поједине мере професионалне рехабилитације;

6) едукацију и тренинг семинаре за послодавце, стручна лица 
за радно оспособљавање и професионалну рехабилитацију особа 
са инвалидитетом и друга лица;

7) предлоге и обуку за примену адекватних техничких и тех-
нолошких решења у циљу подизања ефикасности особе са инва-
лидитетом у учењу и раду, као и службе подршке;

8) друге активности.
Ближе услове, критеријуме и стандарде за спровођење мера и 

активности професионалне рехабилитације споразумно прописују 
министар надлежан за послове запошљавања, министар надлежан 
за послове здравља и министар надлежан за послове образовања.

Наведеним законом је утврђено да радни центар могу да 
оснују Република Србија, аутономна покрајина и јединица локал-
не самоуправе, као и организације особа са инвалидитетом или ор-
ганизације њихових законских заступника.

Наведени закон прописује да просторно техничке услове, 
стручну оспособљеност запослених и друге услове за рад радног 
центра прописујe министар надлежан за послове запошљавања и 
послове социјалне политике.

Како министар надлежан за послове социјалне политике и 
за послове запошљавања ниje још увек прописаo услове и начин 
радног ангажовања као радно терапијску активност особа са ин-
валидитетом у установи социјалне заштите за смештај корисника 
и код послодавца посредством радног центра и просторно технич-
ке услове, стручну оспособљеност запослених и друге услове за 
рад радног центра, поставља се питање садашњег радно-правног 
статуса корисника у установама социјалне заштите које пружају 
услугу домског смештаја, јер важећи прописи ближе не уређују 
радно ангажовање корисника установе социјалне заштите који у 
оквиру радно окупационе терапије, зависно од њихове преостале 
способности, учествују у стицању сопствених прихода установе.

Пракса показује да радно ангажовање корисника у устано-
ви социјалне заштите које пружају услугу домског смештаја није 
организовано у складу са одредбама Закона о професионалној ре-
хабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, пре свега 
због недостајућих подзаконских аката у социјалној заштити, чи-
јим доношењем би дошло до потпуне имплементације законских 
решења у овој материји.

С друге стране, радно ангажовање корисника у установи 
социјалне заштите кроз радно окупациону терапију на економи-
ји и кроз формирање радионица за рад под посебним условима, 
зависно од њихове преостале способности, потреба, интересо-
вања и здравственог стања, под сталним стручним надзором, уз 
доследну примену стандарда безбедности и здравља на раду, у 
ограниченом временском оквиру, подстиче највећи ниво њиховог 
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психофизичког и социјалног функционисања, јачање капацитета 
њихове самосталности и јачању психофизичких способности, што 
је у складу са најбољим интересом корисника, једним од основних 
начела социјалне заштите.

Значај сопствених прихода установа социјалне заштите се 
огледа у економској флексибилности установе, унапређењу жи-
вотног стандарда корисника, унапређењу животних и радних 
услова корисника и запослених.

Према досадашњем увиду сопствени приходи у установама 
социјалне заштите се углавном користе на начин који доприноси 
пружању квалитетнијих услуга, мада нема потпуно поузданих по-
датака.

Успостављањем јасних критеријума Министарство би било 
у могућности да дође до података о оствареним и утрошеним соп-
ственим приходима установа социјалне заштите.

Улога Министарства је и да оцени сврсисходност располага-
ња сопственим приходима индиректних корисника буџета - уста-
нова социјалне заштите. 

Да би се наведени приходи установа социјалне заштите за-
држали, односно добили карактер сопствених прихода, потребно 
је прописати јасне критеријуме и мерила посебним законом који 
уређује област социјалне заштите за њихово стицање и распола-
гање.

У току је поступак израде Нацрта закона о изменама и допу-
нама Закона о социјалној заштити. Предмет разматрања, односно 

измена и допуна су и одредбе којима је прописано да установе и 
други пружаоци услуга социјалне заштите, уз претходно приба-
вљену сагласност оснивача, могу обављати и другу врсту делат-
ности сагласну основној делатности и располагати приходима, у 
складу са законом.

Законским уређењем ове материје, успостављањем јасних 
критеријума (квалитативни и квантитативни) и мерила за стицање 
и располагање сопственим приходима установе социјалне заштите 
ће добити правну сигурности, а ризик да се сопствени приходи ко-
ристе на начин који не доприноси пружању квалитетнијих услуга 
у делатности социјалне заштите свести ће се на минимум. 

Саме установе остварују највећи део прихода по основу цене 
услуге смештаја корисника, затим по основу цене социјалног рада 
по кориснику и по основу цене услуге здравствене заштите која се 
пружа корисницима. Значајан извор прихода код дела установа су 
сопствена средства која установе остварују од продаје роба и услу-
га, из сопствене производње, док се мањи део средстава остварује 
и на основу цене услуга пружених избеглим лицима, капиталних 
улагања, донација и поклона. 

Када се посматрају просечни расходи по једном лицу, неза-
висно од степена функционалне ефикасности, долазимо до тога да 
се по једном кориснику у свим установама за одрасле са телесним, 
интелектуалним и менталним тешкоћама месечно издваја 40.442 
динара. Ови расходи се на месечном нивоу разликују од установе 
до установе. 

Графикон 397

 – – – – – – – –
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3.3.4. Поштовање права корисника на учествовање у процесима 
доношења одлука

Законом о социјалној заштити, дефинисана су основна на-
чела рада са свим корисничким групама: начело поштовања ин-
тегритета и достојанства, забране дискриминације, поштовања 
најбољег интереса корисника, најмање рестриктивног окружења 
приликом пружања услуга, начело ефикасности, благовремености 
и целовитости. Корисници такође имају и права на: информиса-
ност, учешће у доношењу одлука, на слободан избор услуга, на 
приватност и на притужбу.98 Набројана права представљају темељ 
за остваривање пуне партиципације корисника у систему социјал-
не заштите, било да је реч и коришћењу услуга или приликом про-
цесних радњи, као што су лишење пословне способности, проду-
жење родитељског права, стављање под старатељство и др. 

Партиципација подразумева континуирану укљученост ко-
рисника током целог процеса рада са њим и његовом породицом 
и почиње од успостављања првог контакта.99 Она не подразумева 
само консултације, већ и учешће у процесима процене потреба и 
проблема, као и планирања даљег рада и активности и мера које 
треба предузети. 
 – – – – – – – –
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99 Бекер Косана, Перић Сандра, Стефановић Лазар. Смернице за центре за соци-

јални рад, Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С; 
Београд, 2020.

Један од основних принципа везаних за деинституционализа-
цију је одлучивање уз учешће особe са инвалидитетом и уз подр-
шку других блиских лица, односно њихова партиципација у одлу-
чивању, уместо заменског одлучивања, односно одлучивања преко 
законског заступника/старатеља. И Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом у члану 12. говори о „правном капацитету”, што 
је шири појам од пословне способности. Пословна способност је 
способност за расуђивање, коју треба поштовати и настојати да се 
она реализује на сваки могући начин, па и кроз поступке везане за 
пословну способност.

Национална законска регулатива указује на то да је у поступ-
цима везаним за пословну способност потребно да суд испита да 
ли је пунолетно лице према степену способности за нормално ра-
суђивање у стању да се само брине о својим правима и интереси-
ма. На основу свих изведених доказа суд доноси одлуку о лишењу 
пословне способности. Као што је већ поменуто, поред психија-
тријске експертизе, суд има могућност да изведе и друге доказе 
о способности корисника да доноси одлуке, односно учествује у 
доношењу одлука. Судови, међутим, недовољно користе могућ-
ност извођења других доказа. Коришћење само обавезног доказа 
 – психијатријског вештачења указује на то да се судови држе тзв. 
„медицинског”, а не „социјалног” модела способности. У том сми-
слу је потребно да постоји континуирана едукација судија на тему 
„социјалног” модела способности. 
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Поред судова, у поступцима везаним за пословну способност 

релевантан актер су центри за социјални рад. Према истраживању 
које су 2019. године спровели Комора социјалне заштите и Инсти-
тут друштвених наука, стручни радници у центрима за социјални 
рад показују свест о потреби процене корисника и према „соци-
јалном моделу”. Ипак, изостаје иницијатива центра за социјални 
рад, као органа старатељства да покреће поступке поновне про-
цене, што због недостатка знања да се на овакав начин заступају 
најбољи интереси корисника, што због недостатка времена услед 
оптерећености послом, али и ставова да је за то потребно позитив-
но мишљење вештака психијатра. У појединим центрима постоји 
заблуда о томе да поступак треба обуставити, ако судски вешта-
ци психијатри констатују да није дошло до промене у психичком 
стању која би била значајна за враћање пословне способности, 
односно да поступак не треба ни покретати ако ординирајући 
психијатри не дају у извештајима предлог и изјашњење у погле-
ду покретања поступка поновне процене. Ово указује на потребу 
континуиране едукације стручних радника у социјалној заштити 
о правним механизмима процене пословне способности, као и о 
доказним средствима која се у поступцима могу користити (без 
ограничавања само на средства која су обавезна, као што је психи-
јатријско вештачење).100 

Када је реч о поступцима лишења пословне способности, 
као и продужења родитељског права, у складу са Законом о ван-
парничном поступку и Породичним законом, партиципација под-
разумева информисање корисника о покретању поступка, а затим 
и укључивање у доношење одлука у центру за социјални рад и 
саслушање у судском поступку. Узимање мишљења од корисника 
подразумева неколико предуслова: да корисник буде информи-
сан о свим битним чињеницама за поступке који се покрећу, које 
укључује и чињеницу о начину покретања поступка, фазама, ду-
жини поступка трајања, исходима поступка; неопходно је кори-
сника информисати о могућим алтернативама за превладавање 
стања у којем се налази; као и о поступцима жалбе у свим фазама 
рада. На овај начин се поштује и Препорука Комитета министара 
Савета Европе која обавезује да пунолетна особа мора да буде оба-
вештена о свим поступцима које се воде у вези с њом.

Истраживање које је током 2019. године спровела Иницијати-
ва за права особа за менталним инвалидитетом  – МДРИ-С, указује 
да центри за социјални рад у недовољној мери укључују кори-
снике у поступке који се односе на њихову пословну способност. 
Особе са интелектуалним и менталним тешкоћама су „обојене” 
својим дијагнозама, бројем хоспитализација, узимањем терапије, 
решењима комисија за категоризацију, а све мање се у проценама 
стручних радника препознају снаге корисника, у чему су добри, 
шта то могу да ураде, који су њихови квалитети, а готово да нема 
података о укључивању корисника101.

Наведене анализе упућују на то да, и поред позитивних по-
мака до којих је у Републици Србији дошло у погледу правне регу-
лативе која уређује поступке лишења пословне способности, њена 
примена у пракси не иде у прилог заштите најбољих интереса лица 
која су потпуно или делимично лишена пословне способности. Ра-
злоге за овакву ситуацију можемо да тражимо првенствено у не-
достатку системских решења, у смислу усаглашавања поступања 
свих актера у процедури  – судова, органа старатељства, здравстве-
них установа и лекара вештака, до сродника и социјалне средине у 
којој особе, које су лишене пословне способности живе.102

Сагласност корисника

Поред недовољне партиципације корисника у смислу про-
цене, планирања и процеса доношења одлука, у пракси није ре-
дак случај да се корисници смештају у установе социјалне, па и у 
установе здравствене заштите, без сагласности о боравку у уста-
нови. 
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100 Сјеничић, М., Перић, С., Марчетић, Д. (2020). Политика правосудног система и 

система социјалне заштите према питању пословне способности  – Приказ ис-
траживања на територији града Београда. Зборник радова Правног факултета у 
Нишу. 88 LIX, стр. 148

101 Плазанић, Љ., Истраживачки налази о праксама центара за социјални рад у вези 
са лишавањем пословне способности, МДРИ-С, Београд, 2020.
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система социјалне заштите према питању пословне способности  – Приказ ис-
траживања на територији Града Брограда, Зборник радова Правног факултета у 
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Одредбе Закона о социјалној заштити које се односе на право 
на слободан избор услуга и право на учешће у доношењу одлука 
примењују се и на услуге домског смештаја.103 Ипак, Законом је 
препозната и специфична позиција лица лишених пословне спо-
собности која, поред деце, једина немају могућност непосредног 
уговарања услуга. У овим случајевима, смештај у установу је је-
дино могућ на основу упута центара за социјални рад, уз сагла-
сност старатеља. Без обзира на правни статус, поштујући принцип 
партиципације, корисник треба да се сагласи са својим смештајем, 
односно коришћењем услуге, у мери у којој је то могуће у складу 
са идентификованим потенцијалима.

Корисници су најчешће недовољно информисани о својим 
правима приликом смештаја у установе социјалне заштите, усло-
вима живота, али и могућности за напуштање смештаја  – „по-
влачење сагласности о смештају”. У истраживању које је 2019. 
године спровела Иницијатива за права особа са менталним ин-
валидитетом  – МДРИ-С, наводи се и пракса центара за социјал-
ни рад, на основу дописа министарства надлежног за социјалну 
заштиту од пре десетак година, да се покрену поступци лишења 
пословне способности за сва лица која се налазе у установама, а 
која се добровољно нису сагласила са смештајем. Овај начин ре-
шавања проблема изостанка сагласности свакако није у складу са 
дискурсом људских права. 

Поред партиципације у доношењу одлука које се односе на 
доношење одлуке о смештају, од великог је значаја и партиципа-
ција корисника у оквиру саме установе. И поред тога што норма-
тивни оквир инсистира да се услуге пружају на индивидуализован 
начин, једна од основних карактеристика живота у институцији је 
да корисници у институцији живе у „социјалној изолацији, нести-
мулативном окружењу и губе контролу над свакодневним живо-
том”.104 У институцијама, живот је обликован строгим режимом и 
распоредом активности, а од свих се очекује да без икаквих него-
довања прате дневни ритам  – распоред устајања, спавања, обро-
ка, активности, слободног времена и др. Корисници често описују 
овакав облик живота као „контрола”, „поштовање правила”, „ди-
сциплина”.105 Организација живота у институцијама не обезбеђује 
поштовање личне аутономије корисника у свим аспектима свакод-
невног живота. 

4. ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА

Да би се испунили циљеви Стратегије неопходно је да сви ак-
тери, у оквиру својих надлежности, поштују и реализују основне 
принципе на којима почива. 

Стратегија се заснива на следећим начелима и постулатима:
 – поштовању права на живот у заједници корисника система 

социјалне заштите; 
 – поштовању права на партиципацију и доношење одлука у 

свим фазама стручних поступка;
 – поштовању права на једнак приступ услугама; 
 – пружању услуга у најмање рестриктивном окружењу;
 – поштовању различитости као израза разноврсности људ-

ског рода;
 – равноправности, недискриминацији, једнаким могућности-

ма и инклузивној једнакости;
 – континуираном прикупљању статистичких података, ана-

лизи и евалуацији постигнутих резултата ради креирања нових 
мера и активности, у складу са потребама корисника система со-
цијалне заштите;

 – константном информисању и подизању нивоа свести дру-
штва о значају и неопходности примене процеса деинституциона-
лизације.

Принципи из става 2. ове тачке су водиља у реализацији 
Стратегије, њених циљева, мера и активности. 

4.1. Визија

Друштво у којем ће сви живети у локалној самоуправи и за-
довољавати потребе у природном окружењу.
 – – – – – – – –
103 Чл. 35. и 36. Закона о социјалној заштити
104 Ћирић Миловановић, Д., Марковић, М., Тортура и злостављање у контексту осо-

ба са инвалидитетом. Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом, 
МДРИ-С, 2013.

105 Јањић, Б., Ћирић Миловановић, Д., Овде и зидови имају уши. Иницијатива за 
права особа са менталним инвалидитетом, Београд, 2017.
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4.2. Промена која ће се остварити спровођењем Стратегије

Остварењем планираних стратешких циљева, мера и активности унапредиће се положај корисника система социјалне заштите, пре 
свих лица са интелектуалним, менталним тешкоћама и физичким инвалидитетом. 

Створиће се основни услови за поштовање права на живот у заједници, учешће у процесима доношења одлука, коришћење услуга 
у најмање рестриктивном окружењу и пуну укљученост у свакодневне животне активности. 

Ради побољшања свеукупног положаја корисника система социјалне заштите, посебно лица са интелектуалним и менталним те-
шкоћама и телесним и сензорним инвалидитетом, потребно је да надлежне институције и учесници у спровођењу у потпуности учеству-
ју у реализацији циљева Стратегије. 

1. Заинтересоване стране за израду и спровођење Стратегије су министарство надлежно за послове социјалне заштите, организа-
ције и пружаоци услуга социјалне заштите, јединице локалне самоуправе, организације особа са инвалидитетом и удружења која се баве 
унапређењем положаја вулнерабилних друштвених група, као и саме особе са инвалидитетом које живе у установама и у заједници и 
њихове породице.

5. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ СТРАТЕГИЈЕ

5.1. Општи циљ

Општи циљ Стратегије је остваривање људских права на живот у заједници корисника социјалне заштите кроз процесе деинститу-
ционализације и социјалне инклузије. 

5.2. Посебни циљеви, мере и анализа њихових ефеката

Да би се постигао општи циљ Стратегије, дефинисано је пет посебних циљева:
1) Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса деинституционализације,
2) Територијално усклађен и одржив развој услуга у заједници,
3) Трансформација установа социјалне заштите за смештај у пружаоце услуга у заједници,
4) Оснаживање корисника за процесе деинституционализације и укључивање у заједницу,
5) Оснаживање професионалаца за спровођење и заговарање процеса деинституционализације. 
За сваки посебан циљ дефинисане су мере и кључни показатељи реализације циља, односно конкретних мера. 
Процена потребних финансијских средстава неопходних за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у акционом 

плану за примену Стратегије.

Први посебни циљ: Успостављање нормативних и финансијских претпоставки за спровођење и одрживост процеса 
деинституционализације

У протеклом периоду учињени су значајни напори да се створе нормативне, делимично и финансијске претпоставке за развој услу-
га социјалне заштите у заједници и спровођење процеса деинстуционализације. Међутим, нека документа, као што је то случај са Стра-
тегијом развоја социјалне заштите, су услед протока времена престала да важе, поједине норме су препознате (као што је случај са 
подзаконским актом о методологији за цену услуга социјалне заштите) али нису заживеле у пракси, друге нису у потпуности разрађене 
(као што је Уредба о наменским трансферима), што ствара проблеме у пракси, недостају јасни индикатори мониторинга и евалуације за 
одређене мере и механизме који треба да поспеше развој услуга у заједници и процесе деинституционализације. 

Реализацијом сета комплементарних активности успоставиће се основне нормативне претпоставке за спровођење планског, систе-
матског и одрживог процеса деинституционализације у социјалној заштити.

Показатељ исхода Почетна вредност Циљана вредност Извори верификације
Израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној заштити 
у делу вршења надзора над стручним 
радом

Актуелни закон не дефинише поступак 
надзора над стручним радом пружаоца 
услуга.

У првој години примене Стратегије 
израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној заштити

Утврђен Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној заштити

Израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној заштити у 
делу редефинисања услова смештаја за 
децу са инвалидитетом

Актуелни закон дефинише да се домски 
смештај не може обезбеђивати деци 
млађој од три година, сем у изузетно 
оправданим случајевима уз сагласност 
министарства надлежног за социјалну 
заштиту

У првој години примене Стратегије 
израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној заштити

Утврђен Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној заштити

Донет је одговарајући пропис који 
регулише стандарде и начин оснивања и 
функционисања радних центара

Нису дефинисани ближи услови за 
њихово оснивање.

Основана су минимално три радна 
центра у периоду примене Стратегије

Одлуке надлежног министарства о 
лиценцираним пружаоцима услуге

Израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом

Актуелни Закон не дефинише основне 
функције и типове предузећа за 
професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом,

У четвртој години примене Стратегије 
израђен Нацрт закона о изменама и 
допунама Закона за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом

Утврђен Предлог закона о изменама 
и допунама Закона за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом

Израђен Нацрт закона о социјалном 
предузетништву

Не постоји Закон о социјалном 
предузетништву.

У трећој години примене Стратегије 
израђен Нацрт закона о социјалном 
предузетништву.
У последњој години примени Стратегије 
основана су минимално дна социјална 
предузећа

Регистар лиценцираних пружаоца услуга

Дефинисане су основне претпоставке за 
увођење осигурања за дуготрајну негу Не постоји студија изводљивости. У току спровођења Стратегије израђена 

је студија изводљивости

Усвојена студија изводљивости од 
министарства надлежног за социјална 
питања и других релевантних актера

У првој години примене Стратегије израђен Нацрт закона о изменама и допунама Закона о социјалној заштити којим се ближе уре-
ђује смештај деце у установама.
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Мере које доприносе остварењу првог посебног циља су:
1. Дефинисање и спровођење поступка вршења надзора над 

стручним радом пружалаца услуга социјалне заштите 
Опис и ефекти мере: Закон о социјалној заштити дефинише 

да министарство надлежно за социјална питања врши надзор над 
стручним радом центра за социјални рад и установа чији је осни-
вач Република Србија или Аутономна покрајина. Одредбама није 
утврђено ко и на који начин врши надзор над пружаоцима услуга 
у заједници, односно у ситуацијама када оснивач није Република 
Србија или Аутономна покрајина.

Изостанак одговарајућих одредаба за последицу има да се 
недовољно контролише квалитет стручног рада, а тиме и испу-
њеност функционалних стандарда, који су услов за лиценцирање 
пружаоца услуга. Њихова испуњеност у поступку лиценцирања 
формално се утврђује, док изостају одговарајући контролни меха-
низми у процесу пружања услуга.

Јасним дефинисањем поступка за вршења надзора над свим 
пружаоцима услуга, независно од оснивача, унапређује се квали-
тет услуга и стручног рада, односно поштовање права на једнак 
приступ услугама, као једном од основних принципа на којима по-
чива Стратегија.

Поред дефинисања надзора, у оквиру измена Закона о соци-
јалној заштити, нарочиту пажњу је потребно посветити изменама 
у погледу корисничких група којима су поједине услуге намењене. 

Такође, потребно је унапређивати сарадњу са Заштитником 
грађана као независним државним органом и контролним меха-
низмом, који кроз Национални механизам за превенцију тортуре, 
спроводи активности су усмерене ка унапређењу услуга социјалне 
заштите и заштите права корисника. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Институције учесници у спровођењу мере:  Заштитник гра-
ђана, удружења особа са инвалидитетом, заводи за социјалну за-
штиту, Комора социјалне заштите, професионална удружења и 
асоцијације, као и остали државни органи у складу са својим овла-
шћењима.

Показатељи резултата:
 – У првој години сачињени планови редовних надзора над 

свим установама за смештај у трансформацији;
 – За време важења стратегије извршен надзор над стручним 

радом свих пружаоца услуга који подржавају деинституционали-
зацију.

2. Редефинисати услове за остваривање права на домски сме-
штај и ограничити се максимално трајање домског смештаја за 
децу са инвалидитетом 

Опис и ефекат мере: Изменама Закона о социјалној заштити 
потребно је предвидети да се домски смештај не може обезбеђива-
ти деци млађој од седам година, сем уз посебну сагласност. Тако-
ђе, неопходно је дефинисати максимално трајање институционал-
ног смештаја за децу, који се може продужити само у изузетним 
случајевима када није могуће обезбедити повратак детета у био-
лошку породицу, смештај у хранитељску породицу, усвојење или 
неки други мањи реструктиван облик заштите. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Министарство 
за бригу о породици и демографију. 

Институције укључене у: центри за социјални рад, пружаоци 
услуга смештаја, организације особа са инвалидитетом и органи-
зације цивилног друштва. 

Показатељи резултата: 
 – Доношење измена и допуна Закона о социјалној заштити 

у делу редефинисања услова смештаја за децу са инвалидитетом
3. Дефинисање ближих услова и критеријума за оснивање и 

функционисање радних центара
Опис и ефекти мере: Законом о социјалној заштити утврђено 

је постојање радних центара у којима би се одвијало радно анга-
жовање особа са инвалидитетом које су корисници услуга соци-
јалне заштите. Међутим, једанаест година од доношења Закона, 
нису дефинисани ближи услови за њихово оснивање, тако да та 
норма није заживела у пракси. Законом о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалидитетом, утврђено је да 
просторно-техничке услове, стручну оспособљеност запослених и 
друге услове за рад радног центра прописује министар надлежан 
за послове социјалне заштите.

Дефинисањем ближих услова и критеријума за оснивање 
радних центара, створиће се услови за радно ангажовање особа 
са инвалидитетом корисника социјалне заштите, чиме се подстиче 
њихова интеграција у заједницу и одрживост процеса деинститу-
ционализације. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Институције учесници у спровођењу мере: Удружења особа 
са инвалидитетом, заводи за социјалну заштиту, Комора социјалне 
заштите, професионална удружења, организације цивилног дру-
штва, асоцијације и особе са инвалидитетом. 

Показатељи резултата:
 – Извршена анализа услова и начина за оснивање радних 

центара;
 – Формирана радна група за израду одговарајућег правног 

акта. 
4. Потпуније дефинисање статуса предузећа за професионал-

ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и по-
ложаја стручних радника у предузећима

Опис и ефекти мере: Предузећа за професионалну рехабили-
тацију и запошљавање особа са инвалидитетом један су од при-
марних облика радног ангажовања ове циљне групе. У регистру 
привредних субјеката, препозната основна делатност им је соци-
јални рад без смештаја. У пракси, њихов статус није у потпуно-
сти јасан, те ни међу запосленима, нити доносиоцима одлука не 
постоји сагласност да ли је примарна социјална или економска 
функција. Ова дилема доприноси томе да нису јасно утврђени ни 
захтеви који се постављају пред стручне раднике у погледу квали-
фикација, делокруга посла, процедура у раду, евиденције и конти-
нуираног усавршавања. Већину запослених особа са инвалидите-
том чине лица која се радно ангажују под општим условима за које 
не постоје веће препреке да се укључе у отворено тржиште рада.

Кроз консултативни процес, овом мером дефинисаће се ста-
тус предузећа и стручних радника, као и остале измене и допуне 
Закона, које доприносе већој запошљивости особа са инвалидите-
том у складу са радним капацитетима. 

Стварањем различитих могућности за запошљавање, у скла-
ду са очуваним радним потенцијалима, подстиче се интеграција 
особа са инвалидитетом и одрживост процеса деинституционали-
зације.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Институције учесници у спровођењу мере: Предузећа за про-
фесионалну рехабилитацију, удружења особа са инвалидитетом 
и организације цивилног друштва, заводи за социјалну заштиту, 
професионална удружења и асоцијације, Министарство привреде, 
Привредна комора Србије.

Показатељи резултата:
 – Идентификовани су најпродуктивнији модели запошљавања;
 – Утврђени су стандарди рада стручних радника,
5. Подстицање запошљавања особа са инвалидитетом и дру-

гих осетљивих група 
Опис и ефекти мере: У многим земљама социјална предузећа 

су основни облик запошљавања особа са инвалидитетом и других 
вулнерабилних група. Министарство надлежно за послове соци-
јалне заштите пре неколико година израдило је Нацрт закона, који 
је након јавне расправе повучен из даље процедуре.

Доношењем Закона обезбедиће се регулаторни услови за 
оснивање социјалних предузећа и социјалних задруга, што ће до-
принети повећаном запошљавању особа са инвалидитетом и дру-
гих осетљивих група, њиховој интеграцији у заједницу, а тиме и 
смањењу ризика од институционализације. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
привреде, Привредна комора, удружења особа са инвалидитетом, 
особе са инвалидитетом, организације цивилног друштва, заводи 
за социјалну заштиту, Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде и организације цивилног друштва.

Показатељи резултата:
 – Извршена је компаративна анализа облика социјалних пре-

дузећа;
 – Идентификовани су модели социјалних предузећа који се 

могу развити у Републици Србији.
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6. Успостављање механизама мониторинга трошења намен-
ских трансфера за развој услуга у заједници и трансформацију 
установа

Опис и ефекат мере: Законом о социјалној заштити, а касни-
је и Уредбом Владе, регулисана је употреба наменских трансфера 
за развој услуга у заједници. Они у последњих неколико година 
чине до 20% средстава за финансирање услуга социјалне заштите 
на локалном нивоу. Па ипак, опредељена средства нису допринела 
планском развоју услуга социјалне заштите, већ су постала само 
једна од алтернативних видова финансирања углавном већ посто-
јећих услуга. Обим средстава се повећао, али је обим услуга остао 
непромењен, чак се и смањио. 

Услуге финансиране путем наменских трансфера најчешће су 
стихијски и неплански развијане. Изостала је одговарајућа анализа 
потреба становништва за конкретним услугама. Дешавало се да су 
финансиране и оне које нису из области социјалне заштите (пред-
школског образовања на пример) или права за која није предвиђено 
да се обезбеђују на овај начин (нпр. једнократне новчане помоћи). 

У складу са Законом и Уредбом, део ових средстава је тре-
бало да буде усмерен ка трансформацији установа, али то се није 
догодило. 

Контролни механизми за наменске трансфере нису развијени. 
У уговорима које локалне самоуправе потписују са министарством 
надлежног за социјалну заштиту, само се наводи основ на основу 
којег се издвајају средства. Наративни и финансијски извештаји су 
типски и не указују на различитости локалних самоуправа. Не об-
јашњавају се разлози због којих су конкретне услуге идентифико-
ване као приоритетне, не садрже податке о обухвату корисника, на-
чину организовања услуге, процене задовољства корисника, описе 
ангажованог кадра, одрживости и сл. Било је примера да поједине 
локалне самоуправе нису подносиле извештаје о утрошку сред-
ства, али ниједна није сносила последице, а разлог се може тражи-
ти и у чињеници да их на то не обавезује уговор који закључују са 
министарством надлежног за социјалну заштиту. 

Све наведено указује на неминовност редефинисања посто-
јећег начина примене наменских трансфера, њихову већу повеза-
ност са потребама локалног становништва, али и креирањем кон-
тролних механизмима за спровођење поступка. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мере: јединице локалне 
самоуправе, центри за социјални рад, заводи за социјалну зашти-
ту, особе са инвалидитетом, удружења особа са инвалидитетом и 
организације цивилног друштва. 

Показатељи резултата:
 – Тело за управљање процесом деинституционализације при 

ресорном Министарству је сачинило план развоја услуга социјал-
не заштите у односу на одлуку о трансформацији установа;

 – Израђен је детаљан и обавезујући начин извештавања једи-
нице локалне самоуправе министарству надлежном о коришћењу 
наменских средстава;

 – Ојачани су капацитети јединица локалних самоуправа за 
примену наменских трансфера, процену потреба становништва и 
извештавање;

 – Локалне самоуправе уз подношење захтева за доделу сред-
става достављају и образложење о потреби за сваком услугом;

 – У свим локалним самоуправама у којима се налазе устано-
ве у процесу трансформације, из наменских трансфера се финан-
сира услуга становања уз подршку за особе са инвалидитетом са 
најмање десет корисника; 

 – Уговори о додели наменских средстава спецификују услуге 
за које се средства опредељују;

 – Уведена је процедура интерног, као и независног екстерног 
мониторинга и евалуације.

7. Стварање предуслова за стабилно финансирање услуга со-
цијалне заштите

Опис и ефекти мере: Постоји неједнак приступ у коришће-
њу услуга у заједници у зависности од територије на којој грађани 
живе. Основни разлог се проналази у финансијским средствима 
које се издвајају за ове намене. Дугорочно решење које ће значајно 
утицати на развој читавог спектра услуга социјалне заштите јесте 
увођење посебног осигурања за дуготрајну негу, као четврте врсте 
обавезног, социјалног осигурања (поред пензијско-инвалидског 
осигурања, здравственог осигурања и осигурања за случај неза-
послености) чиме би се обезбедио перманентан и одржив развој 
услуга социјалне заштите кроз континуирано финансирање. Ра-
звој оваквог осигурања би у великој мери растеретио буџет Репу-
блике Србије и буџете јединица локалне самоуправе. Увођење ове 
врсте осигурања би имало значајне ефекте на систем јавних фи-
нансија, те је неопходно покренути израду студије оправданости 
његовог увођења у циљу процене ових ефеката са једне стране, 
али и процене утицаја на повећање доступности услуга социјалне 
заштите и његовог утицаја на друге системе. На овај начин би се 
обезбедило и увођење принципа „новац прати корисника” чиме би 
се створиле могућности транспарентног финансирања усмереног 
на постизање најбољих исхода.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
финансија, Министарство здравља

Показатељи резултата:
 – Извршена је компаративна анализа модела посебног осигу-

рања за дуготрајну негу;
 – Идентификовани су могући модели посебног осигурања за 

дуготрајну негу у Републици Србији са препорукама за доношење 
наредних одлука.

Други посебни циљ: Територијално усклађен развој и одрживост услуга социјалне заштите у заједници

Овај посебни циљ реализоваће се кроз сет активности и мера које ће допринети планском и одрживом развоју услуга социјалне за-
штите у заједници на целокупној територији Републике Србије, у складу са идентификованим потребама грађана. На тај начин створиће 
се услови за потпунију примену једног од основних начела, садржаног и у Закону о социјалној заштити, по којем се услуге социјалне за-
штите првенствено пружају у непосредном и најмање рестриктивном окружењу, при чему предност имају оне које омогућавају останак 
корисника у заједници.

Показатељ исхода Почетна вредност Циљана вредност Извори верификације
Јединице локалне самоуправе ће у својим плановима развоја 
услуга социјалне заштите у заједници у складу са Кровним планом 
трансформације Министарства надлежног за послове социјалне 
заштите и реалним потребама становника за услугама (наведено 
у показатељу 1.) навести и финансијски план издвајања из буџета 
јединице локалне самоуправе за развој услуга у заједници.

0 јединица локалне самоуправе Све јединице локалне 
самоуправе

Планови развоја локалних 
самоуправа

У свим јединицама локалне самоуправе издвајања из буџета за 
развој услуга у заједници повећана су од 5 до 10% у односу на прву, 
односно завршну годину примене Стратегије.

Вредност издвајања из буџета 
сваке локалне самоуправе за 
развој услуга у заједници

Вредност издвајања из буџета 
сваке локалне самоуправе 
за развој услуга у заједници 
повећан за 5% до 10%

Буџети локалних самоуправа 
и завршни рачуни локалних 
самоуправа

До краја примене Стратегије јединице локалне самоуправе су 
обезбедиле доступност услуга социјалне заштите на основу 
процењених потреба грађана и у складу са Кровним планом 
трансформације

Нема података

Обезбеђена доступност услуга 
социјалне заштите на основу 
процењених потреба грађана у 
свим локалним самоуправама

Извештај Републичког завода за 
социјалну заштиту
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Донети су стандарди за породични смештај одраслих и 
специјализовано, ургентно и повремено хранитељство Нема стандарда

Пропис Министарства за 
рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања којим се 
утврђују стандарди

„Службени гласник РС”

Број деце корисника специјализованог хранитељства повећан је за 
минимално 15% у периоду примене Стратегије. 347 400 Извештај Републичког завода за 

социјалну заштиту
Број одраслих корисника специјализованог породичног смештаја 
повећан је за минимално 200% у периоду примене Стратегије 910 2.730 Извештај Републичког завода за 

социјалну заштиту

Број корисника ургентног и повременог хранитељства је повећан за 
минимално 200%. Нема података

Увећање броја корисника за 
200% у односу почетну вредност 
која ће бити утврђена пре 
почетка спровођења Стратегије

Извештај Републичког завода за 
социјалну заштиту

Број корисника услуге социјалне заштите становање уз подршку 
за децу и младе повећао се за минимално 300% у периоду примене 
Стратегије.

50 150 Извештај Републичког завода за 
социјалну заштиту

Број корисника услуге социјалне заштите становање уз подршку ѕа 
особе са инвалидитетом повећао се за минимално 300% у периоду 
примене Стратегије.

27 81 Извештај Републичког завода за 
социјалну заштиту

Број корисника услуге социјалне заштите лични пратилац детета је 
повећан за минимално 30% у периоду примене Стратегије 1762 2291 Извештај Републичког завода за 

социјалну заштиту
Број корисника услуге социјалне заштите персонални асистент је 
повећан за минимално 30% у периоду примене Стратегије 223 290 Извештај Републичког завода за 

социјалну заштиту

Мере које доприносе остварењу другог посебног циља су:
1. Успостављање планског и одрживог приступа у развоју 

услуга у заједници
Опис и ефекти мере: Овом мером се обезбеђује континуи-

ран и осмишљен развој услуга социјалне заштите које подржавају 
живот у заједници на целокупној територији Републике Србије. 
Развијена мрежа услуга социјалне заштите у заједници спречава 
институционализацију и омогућава остваривање права особа са 
инвалидитетом на живот у природном окружењу. Развијена мрежа 
услуга које интензивно подржавају породицу превенира издвајање 
деце из биолошких породица и спречава институционализацију. 
Мера ће утицати на надлежне институције да схвате значај соци-
јалне функције локалне заједнице, те да у складу са идентифико-
ваним потребама грађана, на стабилан и одржив начин приступају 
развоју услуга социјалне заштите у заједници. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
здравља, јединице локалне самоуправе, центри за социјални рад, 
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Стална кон-
ференција градова и општина, заводи за социјалну заштиту 

Показатељи резултата:
 – Идентификоване потребе за недостајућим и недовољно ра-

звијеним услугама социјалне заштите у заједници на територији 
свих јединица локалне самоуправе, 

 – Донет Правилник о изменама и допунама Правилника о 
ближим условима и стандардима за пружање услуга у заједници,

 – Број усвојених локалних стратешких планова за развој 
услуга социјалне заштите,

 – Повећана издвајања у финансијским плановима јединица 
локалне самоуправе за развој и одрживост услуга социјалне за-
штите у заједници.

2. Повећање доступности услуга социјалне заштите у заједници
Опис и ефекти мере: Закон о социјалној заштити дефинише 

доступност услуга као једно од основних начела. Реализацијом 
ове мере обезбеђује се физичка, географска и економска доступ-
ност услуга социјалне заштите у локалној самоуправи. Тиме се 
свим грађанима Републике Србије, без обзира на којој територији 
живе, обезбеђује једнак приступ услугама, чиме се спречава ри-
зик од институционализације. Плурализам пружалаца услуга, уз 
оснаживање организација које представљају кориснике услуга, 
предуслов је и гарант доступности и квалитета услуга социјалне 
заштите по мери корисника

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, Стална конференција гра-
дова и општина, заводи за социјалну заштиту, Тим за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва, јединице локалне самоупра-
ве, пружаоци услуга у заједници, центри за социјални рад.

Показатељи резултата:
 – Број новооснованих услуга социјалне заштите у заједници 

у Републици Србији;

 – Број новоснованих услуга социјалне заштите у заједници у 
јединицама локалне самоуправе у којима је идентификован њихов 
недостатак или недовољна развијеност;

 – Повећање обухвата корисника услуга социјалне заштите у 
заједници, посебно у руралним срединама;

 – Смањење броја особа на листама чекања и скраћење време-
на за почетак коришћења услуга.

3. Развој специјализованог, повременог и ургентног храни-
тељства за децу и породичног смештаја за одрасле

Опис и ефекти мере: Породични смештај за децу и младе 
 – хранитељство представља алтернативу породичном животу и 
функционисању. Захваљујући развоју тзв. стандардног хранитељ-
ства значајно је смањен број корисника у установама за смештај 
деце и младих без родитељског старања. Специјализовани, повре-
мени и ургентни облик породичног смештаја, иако нормативно 
препознат, није у значајнијој мери заживео, услед чега су деца и 
млади са сметњама у развоју, у већем ризику од институционали-
зације. Актуелно законодавство доступност овог облика заштите 
искључиво везује за децу, не и за одрасла и старија лица, иако у 
пракси постоје спорадични примери породичног смештаја за од-
расле. Реализацијом ове мере повећао би се број специјализованих 
хранитељских породица и створили би се услови да корисници 
овог облика смештаја буду одрасла и старија лица. Крајњи ефекат 
би био повећање могућности за пружање услуга у тзв. „отвореној 
средини”, што би смањило ризик од институализације особа са 
сметњама у развоју. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мере: заводи за соци-
јалну заштиту, центри за породични смештај и усвојење, центри за 
социјални рад, организације цивилног друштва

Показатељи резултата:
 – Повећање броја породица које пружају услугу специјализо-

ваног хранитељства;
 – Повећање броја породица које пружају услугу повременог 

и ургентног хранитељства;
 – Број деце која се налазе на смештају у хранитељској или 

другој породици;
 – Број деце са сметњама у развоју, корисника специјализова-

ног хранитељства;
 – Број деце са сметњама који користе услугу повременог и 

ургентног хранитељства;
 – Донет је Правилник о породичном смештају одраслих;
 – Донет Правилник о изменама Правилника о хранитељству; 
 – Број породица које обезбеђују услугу специјализованог по-

родичног смештаја; 
 – Број породица које обезбеђују услугу повременог и ургент-

ног породичног смештаја;
 – Број породица које обезбеђују породични смештај одра-

слим и старијима;
 – Број одраслих и старијих корисника на породичном сме-

штају.
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4. Развијање становања уз подршку за различите корисничке 
групе у складу са процењеним потребама корисника

Опис и ефекти мере: Становање уз подршку једна је од нај-
значајнијих услуга социјалне заштите за успешност процеса деин-
ституционализације, с обзиром на то да се с једне стране спреча-
ва, док са друге омогућава излазак из институције. Сви доступни 
подаци указују да је услуга актуелно мање развијена, него што је 
то било пре неколико година. Разлози се могу пронаћи у неста-
билним изворима финансирања и стандардима услуга који нису у 
складу са процењеним степеном подршке.

Применом ове мере створили би се услови за њено аде-
кватније нормативно регулисање, што би обезбедило стабилније 
изворе финансирања, различите облике становања уз подршку у 
складу са процењеним потребама корисника и могућности да се 
кроз коришћење адекватног правног оквира, непокретности ставе 
у функцију услуге становање уз подршку. На овај начин доприне-
ло би се развоју услуге, што би као ефекат имало повећање броја 
корисника који напуштају услуге домског смештаја, односно сма-
њење захтева за смештај у институције. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, јединице локалне 
самоуправе

Институције учесници у спровођењу мере: центри за соци-
јални рад, заводи за социјалну заштиту, Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, пружаоци услуга стано-
вање уз подршку, Министарство за државну управу и локалну 
самоуправу и Стална конференција грађана и општина

Показатељи резултата: 
 – Број одлука јединица локалне самоуправе и реализованих 

услуга стамбене подршке за намене становања уз подршку за осо-
бе са инвалидитетом, у складу са Законом о становању и одржава-
њу зграда, у сврху реализације услуге становања уз подршку;

 – Број донетих одлука јединица локалне самоуправе о опре-
дељивању одређеног броја објеката за социјално становање лица 
са интелектуалним и менталним сметњама;

 – Обезбеђена равномерна територијална заступљеност услу-
ге становање уз подршку;

 – Број корисника становања уз подршку за децу и младе;
 – Број корисника становања уз подршку за особе са инвали-

дитетом;
 – Број особа које су напустиле домски смештај и користе 

услугу социјалне заштите становање уз подршку;
 – Број лиценцираних пружалаца услуге становања уз по-

дршку.

Трећи посебни циљ: Трансформација установа за смештај у пружаоце услуга у заједници

Трансформација установа за смештај неотуђиви је и саставни део процеса деинституционализације. Неопходност њеном присту-
пању препозната је у Стратегији развоја социјалне заштите 2005 –2009. и бројним пројектима. Изостанак организованог и системског 
приступа условио је да трансформација установа буде само начелно опредељење, без конкретних резултата.

Трансформација резиденцијалних установа означава процес усмерен ка реформисању њиховог мандата, односно услуга које пру-
жају, што треба да резултира смањењу броја корисника на смештају и повећању оних који користе услуге социјалне заштите у заједници. 
Применом предвиђених мера омогућиће се реорганизација постојећих установа за смештај особа са инвалидитетом, на начин да обезбе-
ђују шири спектар услуга, посебно оних који подржавају живот у заједници. Ефекат се огледа у смањењу броја корисника резиденцијал-
ног смештаја и потпунијем остваривању права на живот у заједници, уз рационално и економично коришћење постојећих кадровских и 
инфраструктурних ресурса.

Показатељ исхода Почетна вредност Циљана вредност Извори верификације
Обезбеђена су новчана средства за прву фазу процеса 
трансформације, која се подудара са периодом примене 
Стратегије.

Нису дефинисана Утврђена су и обезбеђена новчана средства у 
складу са Кровним планом трансформације

Буџет Министарства надлежног за 
социјалну заштиту

Број корисника у установама за смештај лица са 
интелектуалним и менталним тешкоћама смањен је за 15% 5791 4922

Извештај надлежног министарства
Извештај завода за социјалну 
заштиту 

Установе које су Кровним планом предвиђене за 
трансформацију у првој фази, лиценциране су за пружање 
минимално једне услуге социјалне заштите која подржава 
живот у заједници

0 20

Регистар лиценцираних пружаоца 
услуга
Уредба о мрежи установа социјалне 
заштите

Забрана пријема корисника у установама које су у процесу 
трансформације 0

Кровним планом надлежног Министарства 
утврдиће се забрана пријема у конкретним 
установама 

Одлука надлежног министарства

Формирана су минимално три центра за децу, младе и 
породицу 0 3 Уредба о мрежи установа социјалне 

заштите

Мере које доприносе остварењу трећег посебног циља.
1. Успостављање система управљања процесом трансформа-

ције
Опис и ефекти мере: Изостанак планског и организованог 

приступа један је од основних разлога зашто су процеси транс-
формације само начелно препознати. Кроз успостављање механи-
зама за управљање овим процесом, обезбедила би се неопходна 
финансијска средства, развили логички и орочени поступци, де-
финисали индикатори мониторинга и евалуације, што ће резулти-
рати постепеном трансформацијом установа за смештај особа са 
инвалидитетом.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 Институције учесници у спровођењу мере: установе за дом-
ски смештај корисника, заводи за социјалну заштиту, јединице 
локалне самоуправе, особе са инвалидитетом, удружења особа са 
инвалидитетом и организације цивилног друштва. 

Показатељи резултата:
 – Формирано је тело на нивоу надлежног министарства 

кога чине: представници ресорног министарства, покрајинског 
секретаријата надлежног за социјалну заштиту, представника ло-
калних самоуправа, завода за социјалну заштиту и представни-
ка удружења који представљају кориснике, експерата из области 

деинституционализације, са мандатом управљања процесом деин-
ституционализације;

 – Израђен је Кровни план трансформације у којем су иден-
тификовани облици, садржаји и интензитет трансформације свих 
установа за смештај особа са интелектуалним и тешкоћама у ко-
муникацији и установа за децу и младе; 

 – Идентификована су и обезбеђена финансијска средства за 
сваку установу, у складу са појединачним плановима трансформа-
ције; 

 – У складу са Кровним планом надлежног министарства и 
индивидуалним плановима трансформације установа, идентифи-
коване су приоритетне услуге социјалне заштите у заједници за 
кориснике који напуштају смештај и обезбеђена средства за њихо-
ву реализацију. 

2. Израда планова трансформације
Опис и ефекти мере: Израда посебних планова трансфор-

мације за сваку од установа предуслов је успешности целокуп-
ног процеса. У сарадњи са министарством надлежним за посло-
ве социјалне заштите и јединицама локалне самоуправе на чијим 
територијама се налазе, установе треба да дефинишу циљеве и 
динамику услуга које планирају да пружају, начине ефикасног и 
економичног коришћења кадровских и инфраструктурних ре-
сурса, неопходна финансијска средства за спровођење прве фазе 
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трансформације. Тиме би се створили услови за спровођење си-
стемског и организованог процеса трансформације, уз јасне инди-
каторе мониторинга и евалуације, што ће резултирати постепеним 
смањивањем броја корисника у установама, а повећањем оних 
који користе услуге подршке за самостални живот. Трансфор-
мација установа за смештај у пружаоце услуга у заједници неће 
угрозити начело плурализма пружалаца услуга и јачање капаци-
тета организација које представљају кориснике за пружање услуга 
социјалне заштите.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Заводи за соци-
јалну заштиту, јединице локалне самоуправе

Показатељи резултата:
 – Формирани су интерни тимови за трансформацију у уста-

новама за смештај корисника са интелектуалним и менталним те-
шкоћама и установама за децу и младе;

 – Израђени су појединачни планови трансформације установа;
 – Планови су усвојени од стране надлежног министарства и 

верификовани су кроз доношење нове Уредбе о мрежи установа 
социјалне заштите;

 – Смањење броја корисника услуга домског смештаја;
 – Свака установа у трансформацији лиценцирана је за пружа-

ње најмање једне услуге социјалне заштите која подржава само-
стални живот у заједници. 

3. Формирање центара за децу, младе и породицу
Опис и ефекти мере: Министарство надлежно за послове 

социјалне заштите начелно је опредељено за формирање терито-
ријално доступних центара за децу, младе и породицу. Они би на-
стали као резултат трансформације појединих установа за децу и 
младе без родитељског старања и поред услуге смештаја у мале 
домске заједнице, пружали би услуге интензивне подршке поро-
дици. Према пројектима који су реализовани у сарадњи са мини-
старством надлежним за социјалну заштиту било је предвиђено 
оснивање седам центара. Уз дефинисање јасног мандата и начина 
финансирања, они би обезбедили пружање недостајућих услуга на 
терену (outreach), као што је нпр. породични сарадник и омогу-
ћили би да се рационално и ефикасно користе расположиви ре-
сурси на регионалном нивоу. Развој директних услуга за подршку 

породици, уз коришћење других услуга у заједници, значајно ума-
њује ризике од институционализације. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Институције учесници у спровођењу мере: Установе за сме-
штај деце без родитељског старања, Заводи за социјалну заштиту, 
јединице локалне самоуправе

Показатељи резултата:
 – Донет закон о изменама и допунама Закона о социјалној за-

штити којим су јасно дефинисане надлежности центара за децу и 
породицу и извори финансирања;

 – Дефинисани су и усвојени стандарди за пружање услуга 
интензивне подршке породици и деци; 

 – Идентификоване су установе које ће прерасти у центре за 
децу, младе и породицу;

 – Формирани су интерни тимови за трансформацију устано-
ва за децу и младе;

 – Израђени су и усвојени планови трансформације изабраних 
установа у центре за децу, младе и породицу. 

Четврти посебни циљ: Оснаживање корисника за процесе 
деинституционализације и укључивање у заједницу

Један од основних циљева социјалне заштите је помоћ и 
подршка корисницима у развијању вештина за вођење што само-
сталнијег свакодневног живота. Укључивање корисника у поступ-
ке процене и планирања представља остварење њихових права на 
партиципацију и доношење одлука, самостално или уз подршку. 
Чињеница да су многи, посебно у установама за смештај, лише-
ни пословне способности, онемогућава их да учествују у овим 
процесима. Не постоји извештавање ни евиденција о редовном 
иницирању и исходима поступака за поновну процену пословне 
способности пред ванпарничним судовима. Индивидуализовано 
планирање у складу са идентификованим функционалним спо-
собностима од изузетног је значаја за развој вештина и знања које 
омогућавају што самосталније укључивање у живот заједнице. 

Овај посебни циљ реализоваће се кроз сет активности и мера 
које ће допринети оснаживању корисника и развоју животних 
вештина у складу са функционалним способностима, како би се 
укључили у свакодневне активности у заједници. 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљана вредност Извори верификације

У поступке процене и планирања укључени сви корисници, 
уз реализацију права на доношење одлука, самостално или 
уз подршку 

Поступци процене 
и планирања 
не уважавају у 
потпуности права 
корисника на 
партиципацију 
у процесима 
доношења одлука. 

У првој години спровођења Стратегије 
деинституционализације, сачињени индивидуални 
планови за све кориснике, уз њихову активну 
партиципацију

Извештаји пружалаца услуга и 
центара за социјални рад 

Покренути поступци за поновну процену пословне 
способности за сва лица лишена пословне способности за 
која у последње три године нису покренути поступци. 

Нису покренути 
поступци за 
поновну процену 
пословне 
способности 
за сва лица 
лишена пословне 
способности у 
последње три 
године. 

У првој години спровођења Стратегије покренути 
поступци за поновну процену пословне 
способности за сва лица лишена пословне 
способности, за која у последње три године, до 
усвајања Стратегије нису покренути поступци.

Извештаји Центара за социјални рад
Годишњи извештај Републичког 
завода за социјалну заштиту о 
пунолетним корисницима 

Успостављен је механизам извештавања Министарства о 
покретању поступка враћања пословне способности, од 
стране центара за социјални рад. 

Не постоји 
механизам 
извештавања 
Министарства 
о покретању 
поступака за 
поновну процену 
пословне 
способности, од 
стране центара за 
социјални рад

Центри за социјални рад извештавају надлежно 
министарство о покренутим поступцима у складу 
са усвојном процедуром за извештавање.

Инструкција министарства 
надлежног за послове породично-
правне заштите
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Повећан број особа којима је у потпуности или делимично 
враћена пословна способност.

Према Извештају 
Републичког 
завода за 
социјалну заштиту 
о пунолетним 
корисницима за 
2019. годину, у 
току 2019. године 
покренуто је 
35 предлога за 
враћање пословне 
способности, док је 
суд у 27 случајева 
донео правоснажну 
одлуку о враћању 
пословне 
способности.

У првој години спровођења Стратегије број особа 
којима је у потпуности или делимично враћена 
пословна способност је повећан за 20%. 

Извештаји ЦСР.
Извештај Републичког завода за 
социјалну заштиту о пунолетним 
корисницима система социјалне 
заштите. 

Успостављен механизам извештавања Министарства о 
броју особа којима је у потпуности или делимично враћена 
пословна способност

Не постоји 
редовно годишње 
извештавање о 
броју особа којима 
је у потпуности 
или делимично 
враћена пословна 
способност.

У првој години спровођења Стратегије 
успостављен механизам извештавања 
Министарства о броју особа којима је у 
потпуности или делимично враћена пословна 
способност

Инструкција министарства 
надлежног за послове породично-
правне заштите

За особе које су у дужем временском периоду смештене у 
установе, до краја примене Стратегије, покренути поступци 
поновне процене пословне способности према месту 
боравишта.

Актуелни Закон 
о ванпарничном 
поступку омогућује 
покретање 
поступака везаних 
за пословну 
способност 
према месту 
пребивалишта 
корисника услуга.

До краја примене Стратегије покренути поступци 
поновне процене пословне способности према 
месту боравишта, у складу са динамиком 
одређеном чланом 42. став 3. Закона о 
ванпарничном поступку

„Службени гласник Републике 
Србије”
Извештаји Центара за социјални рад

Усвојене измене Породичног закона по питању укидања 
могућности потпуног лишења пословне способности и 
продужења родитељског старања по основу инвалидитета

Актуелни 
Породични 
закон прописује 
могућност 
потпуног лишења 
пословне 
способности 
и продужења 
родитељског 
старања по основу 
инвалидитета

До краја примене Стратегије, усвојене измене 
Породичног закона по питању укидања 
могућности потпуног лишења пословне 
способности и продужења родитељског старања 
по основу инвалидитета

„Службени гласник Републике 
Србије”

Мере које доприносе остварењу посебног циља су:
1. Индивидуализовано планирање у складу са функционал-

ном ефикасношћу корисника и ресурсима на различитим нивоима
Опис и ефекти мере: Индивидуални планови корисника, код 

већине пружалаца услуга нису у довољној мери персонализова-
ни. У њима се уобичајено не препознају личне, породичне и сна-
ге локалне заједнице, интересовања, функционална ефикасност 
корисника, способност да одлучује самостално или уз подршку. 
Очекивани исходи недовољно су конкретизовани, без јасних ин-
дикатора постигнућа.

Применом ове мере сви пружаоци услуга биће у обавези да, 
у складу са проценама и идентификованим степеном подршке, 
планирају које конкретне вештине и знања неопходне за вођење 
што самосталнијег живота ће развијати код корисника, са јасно 
дефинисаним индикаторима постигнућа. На тај начин ће се код 
корисника континуирано развијати и одржавати усвојена знања и 
вештине, што је од суштинског значаја за живот у заједници и на-
пуштање институционалног смештаја.

Институција надлежна за спровођење мере:  Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мере: Пружаоци услу-
га социјалне заштите, центри за социјални рад, Министарство за 
бригу о породици и демографију

Показатељи резултата: 
 – У првој години примене Стратегије процењен степен функ-

ционалне ефикасности свих корисника;
 – У првој години примене Стратегије сачињени индивидуал-

ни планови за све кориснике, уз њихову партиципацију, са јасним 
циљевима и показатељима за развијање знања и вештина корисни-
ка за вођење што самосталнијег живота;

 – У другој години примене Стратегије евалуирани индивиду-
ални планови за све кориснике. 

2. Холистичка процена пословне способности особа лише-
них или делимично лишених пословне способности у складу са 
функционалном ефикасности корисника 

Опис и ефекти мере: Лишавањем пословне способности ко-
рисници се искључују из процеса доношења одлука, што отежава 
процесе деинституционализације. 

Поступак за поновну процену пословне способности се оба-
везно покреће у периоду не дужем од три године у складу са Зако-
ном о ванпарничном поступку. Исти Закон прописује и извођење 
обавезног доказа вештачења два вештака психијатријске струке, те 
је у складу са тим неопходно обезбедити средства за вештачење. 

Поред обавезног, Закон предвиђа могућност и извођења дру-
гих доказа у поступку поновне процене пословне способности. Да 
би се са „медицинског”, прешло на „социјални модел” процене, 
министарство надлежно за послове породично-правне заштите, 
треба да изда обавезну инструкцију којима ће центри за соци-
јални рад и друге установе социјалне заштите у сваком поступ-
ку предлагати извођење доказа којима се утврђује функционална 
способност корисника, као што су: саслушање стручних радника 
у социјалној заштити о способностима лица, увид у извештаје о 
функционисању корисника услуге у заједници (дневни боравак, 
персонални асистент, помоћ у кући, и слично), увид у извештаје из 
установе социјалне заштите у којој је корисник смештен, узимање 
изјава сродника и других особа значајних за корисника, увид у ре-
зултате тестова, скала процене и других мерних инструмената који 
указују на функционалне способности корисника, односно у скла-
ду са социјалним моделом инвалидности који подразумева про-
цене препрека у окружењу које треба отклонити и подршке коју 
треба обезбедити како би особа могла да доноси одлуке и живи у 
заједници уз обавезну партиципацију. 

Реализацијом ове мере која треба да допринесе враћању пот-
пуне или делимичне пословне способности корисницима, успо-
стављају се основне претпоставке за активно укључивање кори-
сника у заједницу, за самосталан, односно живот уз одговарајућу 
подршку.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
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Институције учесници у спровођењу мере: судови, Центри за 

социјални рад, Министарство правде, Министарство финансија, 
Министарство надлежно за послове породично-правне заштите, 
установе социјалне заштите.

Показатељи резултата:
 – Број поступака за поновну процену пословне способности 

који су покренули центри за социјални рад;
 – Обезбеђена су средства за поступке поновне процене по-

словне способности корисника у складу са Законом о ванпарнич-
ном поступку;

 – Од стране министарства надлежног за послове породич-
но-правне заштите издата је обавезна инструкција центрима за 
социјални рад и другим установама социјалне заштите да у по-
ступцима утврђивања пословне способности предлажу доказна 
средства којима се утврђују способности корисника, те да о резул-
татима поступака на годишњем нивоу обавештавају министарство 
надлежно за послове породично-правне заштите;

 – У првој години спровођења Стратегије 100 % повећан број 
судских одлука у поступцима поновне процене пословне способ-
ности, које се ослањају и на друга доказна средства, осим извође-
ња доказа психијатријског вештачења.

3. Стварање услова за економичније и ефикасније покретање 
поступка процене пословне способности

Опис и ефекти мере: Према важећем Закону о ванпарничном 
поступку о свим статусним стварима одлучују судови према месту 
пребивалишта лица у чијем се интересу поступак води. С обзиром 

на то да се већина корисника домског смештаја налази ван места 
пребивалишта, спровођење поступка враћања пословне способно-
сти је сложено и неекономично. Иницирањем измене Закона, ко-
јом би се поступак у одређеним и оправданим разлозима покретао 
и према месту боравишта, учинио би читав процес ефикаснијим и 
економичнијим и допринео би интеграцији корисника у заједницу 
у којој фактички и живе. 

Институција надлежна за спровођење мере:  Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство прав-
де, министарство надлежно за послове породично-правне заштите

Показатељи резултата:
 – До краја треће године примене Стратегије, ступиле су на 

снагу измене Закона о ванпарничном поступку, којима је омогу-
ћено покретање поступка процене пословне способности и према 
месту боравишта.

Пети посебан циљ: Оснаживање професионалаца и других 
актера за спровођење и заговарање процеса деинституционализа-
ције

Један од најважнијих предуслова за спровођење процеса де-
институционализације јесте оснаживање професионалаца у систе-
му социјалне заштите кроз низ континуираних едукација и других 
активности усмерених ка стицању специфичних знања и вештина 
потребних за спровођење ових активности. Поред тога, потребно 
је и заговарање спровођења овог процеса усмереног ка подизању 
свести о његовом значају како стручне, тако и опште јавности. 

Показатељ исхода Почетна вредност Циљана вредност Извори верификације

У првој години примене стратегије извршена је процене 
потреба стручних радника за обукама.

Не постоји податак 
о потреби за 
обукама стручних 
радника у области 
деинституционали-
зације.

Утврђене су потребе стручних радника за обукама 
које унапређују њихова знања и вештине за 
процесе деинституционализације 

 – Извештај објављен на званичном 
сајту министарства надлежног 
за социјалну заштиту, завода 
за социјалну заштиту и Коморе 
социјалне заштите.

У првој години спровођења Стратегије мапирани су 
постојећи акредитовани програми намењени јачању 
капацитета запослених за спровођење процеса 
деинституционализације, израђени су нови програми 
обуке.

Увидом у Регистар 
акредитованих 
програма обуке 
постоји 20 обука за 
покретање услуга 
у заједници, док је 
само једна обука 
која има за циљ 
директно јачање ка-
пацитета професи-
оналаца за процесе 
деинституционали-
зације. Обуке које 
јачају капацитете у 
области покретања 
поступака враћања 
пословне способ-
ности и заступања 
интереса корисника 
не постоје. 

Израђени програми обуке за стручне раднике и 
стручне сараднике у установама, центрима за 
социјални рад и пружаоцима услуга који имају за 
циљ јачају капацитете запослених за спровођење 
процеса деинституционализације, развој услуга 
у заједници и регулисање правног статуса 
корисника. 

 – Регистар акредитованих програма 
обуке.
 – Извештај Коморе социјалне 
заштите
 – Извештај министарства надлежног 
за социјалну заштиту 

Сачињен је план спровођења обуке за стручне раднике и 
друге актере у области деинституционализације.

Не постоји план 
стручног усаврша-
вања стручних рад-
ника и сарадника у 
области деинстици-
унализације.

Израђен је план јачања капацитета стручних 
и других радника запослених у систему 
социјалне заштите, за спровођење процеса 
деинституционализације.

План стручног усавршавања 
запослених је објављен на званичној 
интернет страници министарства 
надлежног за социјалну заштиту, 
завода за социјалну заштиту и 
Коморе социјалне заштите. 
 – Годишњи извештај о раду 
Министарства 

У другој и трећој години спровођења Стратегије 
спроведене су обуке у складу са усвојеним планом обука

Нема дефинисане 
вредности 

Сви стручни радници су прошли минимум 
један акредитован програм обуке из области 
деинституционализације 

 – Извештај Коморе социјалне 
заштите
 – Извештај завода за социјалну 
заштиту 

У првој и четвртој години спровођења Стратегије 
спроведено је истраживање о ставовима стручњака и јавног 
мњења о правима особа са интелектуалним, менталним 
тешкоћама и физичким инвалидитетом на живот у 
заједници.

Не постоји 
истраживање и ста-
вовима стручњака 
и јавном мњења о 
правима особа са 
интелектуалним и 
менталним тешко-
ћама. 

Стручни радници и општа јавност показују веће 
знање о правима особа са интелектуалним и 
менталним тешкоћама у четвртој години примене 
стратегије у односу на прву годину. 

 – Објављен извештај о 
истраживањима на званичним 
интернет презентацијама 
Министарства надлежног за 
социјалну заштиту и Коморе 
социјалне заштите. 
 – Конференција за представљање 
резултата општој и стручној 
јавности.

Спроводе се активности активности које за циљ имају 
афирмацију процеса деинституционализације и заштиту 
права корисника на живот у заједници. 

Не постоје осми-
шљене и планиране 
активности у циљу 
промоције значаја 
деинституционали-
зације и права на 
живот у заједници. 

Ави актери у систему социјалне заштите спроводе 
активности у складу са динамиком дефинисаном 
Комуникационом стратегијом.

 – Званична интернет презентација 
министарства надлежног за 
социјалну заштиту



54 Број 12 1. фебруар 2022.

1. Јачање професионалних капацитета запослених у систему 
социјалне заштите за спровођење поступка деинституционализа-
ције 

Опис и ефекти мере: Процеси деинституционализације за-
хтевају специфична знања стручних радника, али и других актера 
који се односе на процене фокусиране на снаге корисника, антид-
скриминативне и антипотчињавајуће перспективе, лично плани-
рање, идентификовање потреба за услугама социјалне заштите у 
заједници, процене ефеката реализованих услуга и сл. Фокус је 
потребно усмерити и на препознавање и одговарајући одговор на 
све облике дискриминације и насиља у институцијама и приликом 
пружања услуга у заједници, узимајући у обзир и родну димензију 
насиља. Такође, значајне снаге усмерити на унапређење етичких 
компетенција запослених у раду са особама са инвалидитетом.

На основу процене едукативних потреба запослених у ди-
ректном раду са корисницима и других актера, израдиће се и реа-
лизовати програм и план обука.

Реализацијом ове мере јачају се компетенције стручних рад-
ника и других актера, што је један од основних услова за успе-
шност процеса деинституционализације. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у спровођењу мера: Комора социјалне 
заштите, заводи за социјалну заштиту, установе за смештај, цен-
три за социјални рад, пружаоци услуга, Министарство за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог.

Показатељи резултата: 
 – У првој години примене Стратегије израђена је процена по-

треба за обукама;
 – У првој години примене Стратегије израђен је план и про-

грам обука;
 – Запослени у директном раду са корисницима у установама 

социјалне заштите, стручни радници у центрима за социјални рад 
и други актери, завршили су одговарајуће обуке у складу са пла-
ном, до краја треће године спровођења Стратегије.

2. Испиитивање ставова стручне и опште популације о пра-
вима особа са менталним инвалидитетом на живот у заједници 

Опис и ефекти мере: Значајан фактор успешног спровође-
ња процеса деинституционализације јесте и разумевање и подр-
шка овом процесу од стране стручне и опште јавности. Било би 
спроведено квалитативно и квантитативно истраживање које би за 
циљ имало да испита знања и ставове стручне јавности и ставове 
опште јавности о овом процесу. Истраживање би представљало 
основу за израду Комуникационе стратегије и биће спроведено у 
првој и у четвртој години спровођења Стратегије како би се ис-
питале промене у знању и ставовима као резултат реализованих 
акредитованих програма обука и спровођења промотивних актив-
ности дефинисаних Комуникационом стратегијом. 

Комуникациона стратегија није документ који има правну 
природу, већ представља договор и консензус између различитих 
актера система о спровођењу заједничких, синхронизованих и 
мултисекторских активности.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у провођењу мера: Комора социјалне 
заштите, заводи за социјалну заштиту.

Показатељи резултата: 
 – Спроведено истраживање ставова стручне и опште јавно-

сти у првој години спровођења Стратегије;
 – Спроведено истраживање ставова стручне и опште јавно-

сти у четвртој години спровођења Стратегије;
 – Постоје позитивне промене у ставовима стручне и опште 

јавности између првог и другог истраживања.
3. Подизање свести опште и стручне јавности о значају спро-

вођења процеса деинституционализације и остваривање права на 
живот у заједници за све грађане.

Опис и ефекти мере: Подршка стручне и опште јавности про-
цесу деинституционализације, трансформације установа, развоју 
услуга у заједници и остваривање права на живот у заједници за 
све грађане је од изузетног значаја за њено спровођење деинститу-
ционализације. Комуникациона стратегија би представљала основ 
за спровођење низа активности које за циљ имају промену ставова 
и обезбеђивање подршке спровођењу процеса. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Институције учесници у провођењу мера: Комора социјалне 
заштите и друга професионална удружења, заводи за социјалну 
заштиту, удружeња особа са инвалидитетом, центри за социјални 
рад, установе социјалне заштите, корисници.

Показатељи резултата: 
 – Израђена Комуникациона стратегија за промовисање деин-

ституционализације за јасним планом имплементације;
 – Спроведене су активности дефинисане Комуникационом 

стратегијом на начин и динамиком која је дефинисана у плану им-
плементације Комуникационе стратегије. 

6. МЕХАНИЗАМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И НАЧИН 
ИЗВЕШТАВАЊА О РЕЗУЛТАТИМА СПРОВОЂЕЊА

6.1. Институционални оквир и план за праћење спровођења, 
вредновање учинака и извештавање

Институционални оквир, уз навођење институције одговорне 
за праћење спровођења Стратегије, биће дат у Акционом плану за 
њено спровођење.

Неопходно је улагати напоре у реализацију постојећег прав-
ног оквира али и измене постојећих прописа и доношење нових, 
у циљу омогућавања наставка процеса деинституционализације и 
развоја услуга социјалне заштите у заједници које представљају 
подршку за живот појединаца у природном окружењу. Органи и 
институције, чија је надлежност за остварење конкретних мера у 
процесу деинституционализације и развоју услуга у заједници, 
представљају институционални оквир за реализацију Стратегије.

У тексту Стратегије, наглашена је обавеза континуираног 
укључивања различитих актера, што ће бити дефинисано Акци-
оним планом. 

Институције носиоци активности размењиваће информаци-
је са институцијама које су укључене у реализацију активности и 
организацијама цивилног друштва о реализованим активностима, 
програмима и пројектима који доприносе реализацији мера пред-
виђених овом стратегијом и пратећим акционим плановима.

Сви органи, односно институције које су препознате као 
партнери у спровођењу имају обавезу да писмено извештавају 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
на годишњем нивоу о спровођењу мера и активности. 

Приликом реализовања активности и сачињавања извешта-
ја, поред постигнутих резултата, посебну пажњу потребно је по-
светити обезбеђивању финансијске подршке од стране Европске 
уније и могућности које су на располагању од стране појединих 
земаља кроз реализацију конкретних пројеката.

Питање деинституционализације, социјалне интегрисано-
сти особа са менталним и интелектуалном сметњама у локалну 
самоуправу као и развој услуга социјалне заштите, потребно је и 
испитати и у оквиру статистичких истраживања која спроводи Ре-
публички завод за статистику, као што су пописи становништва, 
анкета о приходима и условима живота и друга истраживања, а 
резултате редовно обрађивати и објављивати. Ти подаци се могу 
на најбољи начин користити за поређење диспаритета између осо-
ба са менталним и интелектуалном тешкоћама и популације у це-
лини, као и за дефинисање индикатора који се односе на особе са 
менталним и интелектуалном тешкоћама у свим областима дело-
вања, а посебно у областима од кључног утицаја на њихов положај 
у друштву што су живот у породици, запошљавање и смањење си-
ромаштва, што може бити и основ за ревизију појединих мера или 
креирање других са непосредним утицајем на реализацију општег 
циља ове стратегије.

Извештај о резултатима у достизању утврђених циљева 
Стратегије биће припремљен на основу Еx-post анализа ефеката, 
а финални извештај биће поднет Влади на усвајање након истека 
важења Стратегије. 

У складу са роковима утврђеним Законом о планском систе-
му („Службени гласник РС”, број 30/18), о спровођењу Стратегије 
биће извештавана Влада.

6.2. Консултације

У току припреме Стратегије, спровођене су консултације са 
представницима државних органа и установа, организацијама ци-
вилног друштва и другим релевантним социјалним актерима.
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Консултације су организоване у сарадњи Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Консултације су одржане у форми осам фокус група са 

стручним радницима, стручним сарадницима и сарадницима у: 
Установи за одрасле и старије Алексинац, Радна јединица Тешица, 
Алексинац, Установи за одрасле и старије Нови Бечеј, Установи за 
децу и младе Савски Венац, Београд, Установи за одрасле и стари-
је „Земун”, Земун, Београд, Установа за одрасле и старије, Блаце, 
Установи за децу и младе, Сремска Каменица, Нови Сад.

Одржане су четири фокус групе са представницима невла-
диног сектора, лиценцираним пружаоцима услуга: помоћ у кући, 
становање уз подршку за особе са менталним сметњама и инте-
лектуалним тешкоћама, дневни боравак за лица са менталним 
сметњама и интелектуалним тешкоћама, лични пратилац детета.

Такође, одржане су три фокус групе са стручним радницима 
центара за социјални рад.

6.3. Процена финансијских средстава потребних за 
спровођење Стратегије и анализа финансијских ефеката

Предвиђено је да се финансирање мера и активности врши из 
средстава буџета Републике Србије, буџета територијалне аутоно-
мије и буџета јединица локалних самоуправа, у зависности од тога 
ко је носилац конкретних активности, као и из поклона, донација, 
легата, кредита и из других извора.

Финансијски оквир за реализацију предвиђених мера и ак-
тивности дат је у случајевима када се ради о временски тачно 
опредељеним активностима и када оне немају трајан, односно 
континуирани карактер, као и у случајевима када је Буџетом Ре-
публике Србије предвиђено издвајање за поједине намене у наред-
ном периоду. У другим случајевима финансијски оквир ће бити 
сагледан кроз достављање предвиђених извештаја који ће, између 
осталог, садржати и део који се односи на утрошена средства по 
појединим наменама, како би се видело на који начин, односно, 
са којим средствима су се постигли резултати. Такође, предвиђе-
не активности могу да се спроводе без потребе обезбеђивања до-
датних средстава у односу на већ обезбеђена буџетска средства, 

поготово када се говори о активностима које спадају у редовне по-
слове појединих органа  – нормативни, статистички, аналитички, 
инспекцијски и слични послови.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Слу-
жбени гласник РС”, број 110/21) обезбеђена су за 2022. годину и 
планирана за 2023. годину средства Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања на следећим позицијама:

У Разделу 30, Програм 0802  – Уређење система рада и рад-
но-правних односа, Програмска активност 0013  – Запошљавање и 
социјалне иновације ЕАСИ, где се ради о програму за запошља-
вање и социјалне иновације (ЕАСИ) који је главни програм ЕУ 
у области рада, запошљавања и социјалне политике који је отво-
рен и за државе кандидате за чланство у ЕУ. Програм садржи три 
компоненте: прогрес, ЕУРЕС и микрофинансирање и социјално 
предузетништво. Компонента Прогрес ће подржавати пројекте 
којима се обезбеђује већа усклађеност и боља примена политика 
за које је надлежна Европска унија и то: запошљавање, социјална 
заштита и социјално укључивање и услови рада. Микрофинанси-
рање и социјално предузетништво је компонента која има за циљ 
да повећа доступност микрофинансирања осетљивим групама 
и микро предузећима и повећа приступ финансијским изворима 
за социјална предузећа. Споразум о бесповратним средствима за 
акцију са више корисника број VS/2017/0349 између Европске ко-
мисије и Европског центра за социјалну политику и истраживање 
и партнерског споразума између Министарства за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања и осталих актера за финанси-
рање пројекта. Споразум о бесповратним средствима за акцију 
са више корисника број VS/2017/0441 између Европске комисије 
и Покрајине Милано и партнерског споразума између Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и осталих 
актера за финансирање пројекта, Споразум о додели бесповратних 
средстава за акцију са више корисника број VS/2018/0382 изме-
ђу Европске комисије и Министарства за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, за шта је предвиђен новчани износ од 
33.500.000 динара за 2022. годину и 33.500.000 динара за 2023. 
годину.

Циљ 1: Унапређење политике запошљавања и промовисања социјалне инклузије и социјалних иновација

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број пројеката финансираних из програма ЕАСИ 
Koментар: Број пројеката финансираних из програма ЕАСИ 
Извор верификације: Извештај ЕК

број 2018 4 0 0

2. Плаћање годишње контрибуције за учешће у Програму 
Koментар: Плаћање годишње контрибуције за учешће у Програму 
Извор верификације: Извештај ЕК

број 2015 1 1 1

У оквиру Раздела 30, Програм 0803  – Активна политика запошљавања, обухваћене су активности за решавање вишка запослених у 
субјектима приватизације и предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом са већинским дру-
штвеним, односно државним капиталом. Циљ програма је решавање радно-правног статуса запослених у предузећима која се налазе у 
поступку приватизације и коначног решавања статуса предузећа. 

Решавање радно-правног статуса вишка запослених

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број вишкова којима је решен радно-правни статус 
Koментар: Број вишкова којима је решен радно правни статус 
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма распореда и 
коришћења средстава Транзиционог фонда

број 2019 519 300 300

У оквиру Раздела 30, Програм 0803  – Активна политика запошљавања, Програмска активност 0004  – Подршка предузећима за 
професионалну рехабилитацију особа са инвалидитетом где се кроз ову програмску активност пружа подршка предузећима за профе-
сионалну рехабилитацију и запошљавање ОСИ обезбеђивањем средстава за субвенције зарада за запослене особе са инвалидитетом и 
средства за побољшање услова рада у овим предузећима са циљем јачања капацитета за спровођење професионалне рехабилитације, 
запошљавање и одржање запослења особа са инвалидитетом, која се запошљавају под општим и посебним условима. Тренутно послује 
57 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, са важећом дозволом за рад која запошљавају 
око 1.150 особа са инвалидитетом за које се на месечном нивоу обезбеђују средстава за исплату субвенција зарада за запослене особе са 
инвалидитетом, где је предвиђен новчани износ од 625.000.000 динара за 2022. годину и 625.000.000 динара за 2023. годину.

У оквиру Раздела 30, Програм 0803  – Активна политика запошљавања, програмска активност 0005  – Подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање, реализују се мере активне политике запошљавања за ОСИ којима 
се стичу знања, вештине и компентенције ради подизања запошљивости, запошљавања ОСИ и побољшања њиховог положаја на тр-
жишту рада. Национална служба за запошљавање спроводи мере активне политике запошљавања и подстиче подједнако укључивање 
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незапослених особа  – мушкараца и жена у мере ради повећања једнаких могућности за запошљавање, где је предвиђен новчани износ од 
550.000.000 динара за 2022. годину и 550.000.000 динара за 2023. годину.

Циљ 1: Подстицање запошљавања незапослених особа са инвалидитетом у мере активне политике запошљавања

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број незапослених особа са инвалидитетом укључених у мере активне 
политике запошљавања и активности професионалне рехабилитације 
незапослених особа са инвалидитетом
Koментар: Број незапослених особа са инвалидитетом укључених у мере 
активне политике запошљавања
Извор верификације: Извештај о верификацији НАПЗ-а

број 2019
8.899(4.121 

жена и 4.778 
мушкараца) 

8.400(4.200 
жена и 4.200 
мушкараца)

8.400(4.200 
жена и 4.200 
мушкараца

У оквиру Раздела 30, Програм 0902  – Социјална заштита, Програмска активност 0003  – Права корисника социјалне заштите где се 
финансирају утврђена права на новчану социјалну помоћ, додатак за негу другог лица и увећани додатак на посебну новчану накнаду, 
на помоћ за оспособљавање за рад где је предвиђен новчани износ од 25.512.028.000 динара за 2022. годину и 28.538.396.000 динара за 
2023. годину.

Унапређен социо-материјални положај угрожених појединаца и породица и лица са функционалним тешкоћама.

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број лица корисника права на додатак за помоћ и негу другог лица и 
права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица  
Koментар: Број лица корисника права на додатак за помоћ и негу другог 
лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

број 2019 52029 53500 53500

2. Просечан број породица које користе право на новчану социјалну 
помоћ  
Koментар: Просечан број породица које користе право на новчану 
социјалну помоћ  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

број 2019 99837 100000 100000

У оквиру Раздела 30, Програм 0902  – Социјална заштита, Програмска активност 0004  – Подршка удружењима и локалним заједни-
цама где се финансирају удружења и локалне заједнице које обухватају афирмацију различитих активности у циљу унапређења социјал-
не заштите у заједници, предвиђен је новчани износ од 500.000.000 динара за 2022. годину и 500.000.000 динара за 2023. годину.

Унапређење социјалне заштите и смањење последица сиромаштва кроз подршку локалним самоуправама 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Проценат локалних самоуправа које су закључиле уговоре о додели 
средстава намењеним развоју услуга у заједници ради смањења 
социјалне искључености  
Koментар: % локалних самоуправа које су закључиле уговоре о додели 
средстава намењеним развоју услуга у заједници ради смањења 
социјалне искључености  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

проценат 2019 87,8 87 87

2. Проценат локалних самоуправа које су испуниле формалне и друге 
услове из смерница и у складу са приоритетима конкурса за развој услуга 
у заједници  
Koментар: % локалних самоуправа које су испуниле формалне и друге 
услове из смерница и у складу са приоритетима конкурса за развој услуга 
у заједници  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

проценат 2019 87,8 87 87

У оквиру Раздела 30, Програм 0902  – Социјална заштита, Програмска активност 0005  – Обављање делатности установа социјалне 
заштите, где је програмска активност усмерена на обављање поверених послова у центрима за социјални рад и пружање услуга соци-
јалне заштите у установама чији је оснивач Република и установа за смештај чији је оснивач АП Војводина. Ова програмска активност 
односи се на укупно 209 установа социјалне заштите, где је предвиђен новчани износ од 8.718.839.000 за 2022. годину и 7.863.312.000 
динара за 2023. годину.

Редовно обављање послова јавних овлашћења 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број запослених у центрима за социјални рад и центрима за породични 
смештај и усвојење који обављају послове јавних овлашћења, а који су 
стекли лиценцу за обављање стручних послова  
Koментар: Број запослених у центрима за социјални рад и центрима за 
породични смештај и усвојење који обављају послове јавних овлашћења, 
а који су завршили одговарајући акредитовани програм обуке и стекли 
лиценцу за рад 
Извор верификације: Извештај о раду за министарство

број 2019 1833 1833 1833
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2. Проценат центара за социјални рад и центара за породични смештај 
и усвојење који обављају послове јавних овлашћења у складу са 
прописаним нормативима и стандардима у односу на укупан број ЦСР 
и ЦПСУ  
Koментар: % центара за социјални рад и центара за породични смештај 
и усвојење који обављају послове јавних овлашћења у складу са 
прописаним нормативима и стандардима у односу на укупан број ЦСР 
и ЦПСУ  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

проценат 2019 100 100 100

Обезбеђивање материјално техничких услова и достизање стандарда за пружање услуга социјалне заштите 

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Проценат установа социјалне заштите којима су обезбеђена средства за 
инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката у односу на укупан 
број установа социјалне заштите  
Koментар: % установа социјалне заштите којима су обезбеђена средства 
за инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката у односу на 
укупан број установа социјалне заштите  
Извор верификације: Извештај о раду за министарство

проценат 2019 9,1 13 13

2. Проценат установа социјалне заштите којима су обезбеђена средства 
за капитална улагања у зграде и објекте у односу на укупан број установа 
социјалне заштите  
Koментар: % установа социјалне заштите којима су обезбеђена средства 
за капитална улагања у зграде и објекте у односу на укупан број установа 
социјалне заштите  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

проценат 2019 5,7 11 11

У оквиру Раздела 30, Програм 0902  – Социјална заштита, Програмска активност 0013  – Подршка раду хранитеља, финансира се 
смештај у хранитељске породице по основу накнаде за издржавање корисника и накнаде за рад хранитеља, где је предвиђен новчани 
износ од 4.861.921.000 динара за 2022. годину и 4.611.921.000 динара за 2023. годину.

Обезбеђивање ванинституционалног смештаја грађанима без адекватног породичног и родитељског старања

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број лица на породичном смештају  
Koментар: Број лица на породичном смештају  
Извор верификације: Извештај о раду министарства

број 2019 8140 8140 8140

2. Број породица које пружају услугу породичног смештаја  
Koментар: Број породица које пружају услугу породичног смештаја  
Извор верификације: Извештај о раду за министарство

број 2019 4820 4800 4800

У оквиру Раздела 30, Програм 0902  – Социјална заштита, Програмска активност 0015  – Подршка раду установа социјалне зашти-
те која је усмерена, пре свега на инвестициона улагања у објекте и опрему у установама, као и обезбеђивање недостајућих средстава 
установама социјале заштите у циљу несметаног обављања делатности у случајевима када се појаве проблеми у измиривању обавеза по 
основу трошкова комуналних услуга и енергената, ванредни и повремени трошкови на основу судских и административних поступака, 
одлука судова или надлежних државних органа, у спровођењу реформских пројеката и у поступку трансформације установа и др., где је 
предвиђен новчани износ од 1.267.559.000 динара за 2022. годину и 1.396.559.000 динара за 2023. годину.

Одржавање ликвидности установа у текућем и инвестиционом пословању

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

1. Број установа социјалне заштите којима су обезбеђена средства за 
инвестиционо одржавање зграда и објеката 
Koментар: Број установа социјалне заштите којима су обезбеђена 
средства за инвестиционо одржавање зграда и објеката 
Извор верификације: Извештај о раду министарства

број 2019 15 20 20

2. Проценат установа социјалне заштите којима су обезбеђена 
недостајућа средства за одржавање ликвидности у пословању 
Koментар: % установа социјалне заштите којима су обезбеђена 
недостајућа средства за одржавање ликвидности у пословању 
Извор верификације: Извештај о раду министарства

проценат 2019 14 14 14

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину и усвојеним планом за наредне две године, Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања користи обезбеђена средства у оквиру Раздела 30, Програм 0902  – Социјална заштита, Пројекат 7085  – ИПА 
2020  – Модернизација система социјалне заштите где је предвиђена модернизација система социјалне заштите за процену и предвиђање 
потреба најугроженијих и унапређење њиховог благовременог приступа квалитетним, одрживим и приступачним услугама у заједници, 
где је предвиђен новчани износ од 289.500.000 динара за 2022. годину. 
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Циљ 1: Модернизација система социјалне заштите за процену и предвиђање потреба најугроженијих и унапређење њиховог благо-
временог приступа квалитетним, одрживим и приступачним услугама у заједници

Назив индикатора Јединица мере Базна година Базна вредност Циљна вредност 
у 2022. год.

Циљна вредност 
у 2023. год.

Циљна вредност 
у 2024. год.

1. Број јединица локалних самоуправа које су 
корисници подршке у форми општинских пакета 
подршке за руковођење мерама социјалне политике 
на локалу 
Koментар: Модернизација система социјалне заштите 
за процену и предвиђање потреба најугроженијих 
и унапређење њиховог благовременог приступа 
квалитетним, одрживим и приступачним услугама у 
заједници 
Извор верификације: Извештај о раду министарства

број 2019 0 20 20

За реализацију планираних мера и активности од стране ин-
ституција које су надлежне за спровођење мера и активности обез-
беђена су средства за 2022. годину, а за наредне године у оквиру 
лимита које одреди Министарство финансија.

Остали носиоци активности, имајући у виду да се у највећем 
броју активности ради о редовним пословима појединих држав-
них органа и органа територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе, у оквиру обезбеђених средстава, такође располажу са 
одређеним износом средстава, а потребно је нагласити чињеницу 
да ће се активности на годишњем нивоу спроводити у оквиру фи-
нансијских могућности сваког органа односно организације поје-
диначно.

Истовремено, планирано је да се у свим областима и актив-
ностима који подржавају деинституционализацију и развој услу-
га у заједници, обезбеде додатна средстава за реализацију мера, у 
смислу проналажења донатора и креирање програма и пројеката 
који ће у наредном периоду омогућити унапређење положаја осо-
ба са интелектуалним и менталним тешкоћама, односно, аплици-
рање за средства из ИПА и других фондова.

6.4. Акциони план

Акциони план за спровођење Стратегије за период 2022. до 
2023. године биће израђен у року од 90 дана од дана њеног обја-
вљивања.

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ову стратегију објавити на интернет страници Владе, на пор-
талу е-Управе и на интернет страници Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, као предлагача, у року од 
седам радних дана од дана усвајања. 

Ову стратегију објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 56-12291/2021
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Репу-

блике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), 
Влада усваја

С Т РАТ Е Г И Ј У

превенције и заштите од дискриминације за период од 
2022. до 2030. године 

1. УВОД

1.1. Правни основ

Начело једнакости представља једно од основних начела под 
којима се уживају људска права и слободе. Једнакост представља 

основну вредност сваког савременог друштва и универзални мо-
рални и правни принцип. Традиционални приступ једнакости 
полази од концепта формалне једнакости, који подразумева једна-
кост свих пред законом и једнаку примену права. Ипак, формал-
на једнакост није довољна да би припадници и припаднице свих 
група у друштву заиста и уживали једнак третман, већ је потребно 
обезбедити суштинску једнакост. 

У Републици Србији се спроводе опсежне реформе у разли-
читим областима, укључујући и област недискриминације, у циљу 
усклађивања правног оквира са релевантним међународним и 
европским стандардима. Последњу деценију и по, донет је Устав 
Републике Србије, усвојено је неколико антидискриминационих 
закона и унапређени су механизми заштите од дискриминације. 
Ипак, и поред значајних помака, у друштву и даље постоје број-
ни ризици који доводе до социјалне искључености припадника и 
припадница одређених група, што захтева мултидисциплинарни и 
мултисекторски приступ како би се ови ризици смањили и елими-
нисали. Зато је циљ, чијем остварењу држава тежи, успостављање 
стварне и фактичке једнакости предузимањем одговарајућих до-
датних мера како би се припадници и припаднице група који су 
изложенији ризику од дискриминације оснажили и били у позици-
ји да на једнак начин уживају људска права и слободе.

Правни основ за доношење Стратегије превенције и заштите 
од дискриминације за период од 2022. до 2030. године налази се у 
одредби члана 38. Закона о планском систему Републике Србије, 
којим је регулисано да документ јавних политика на републичком 
нивоу усваја Влада, осим ако је другачије прописано посебним за-
коном. Чланом 10. став 2. истог закона дефинисани су документи 
јавних политика, међу којима су стратегија и акциони план.

1.2. Разлози за доношење Стратегије

Постоје бројна истраживања која показују да је дискримина-
ција и даље веома присутна у Републици Србији, те да се друштво 
и даље суочава са бројним изазовима на плану унапређења равно-
правности и сузбијања дискриминације. Такође, перцепција грађа-
на и грађанки о присутности дискриминације у друштву и даље је 
висока, на шта указује и истраживање јавног мњења које је 2019. 
године спровео Повереник за заштиту равноправности.

Имајући у виду потребу за унапређењем превенције и зашти-
те од дискриминације у Републици Србији, чињеницу да је исте-
кло важење претходног стратешког документа, као и потребу да-
љег усаглашавања националног правног оквира са међународним 
и европским антидискриминационим стандардима, процењено је 
 – – – – – – – – – – – – – – –
1 „Службени гласник РС”, број 30/18.
2 Видети, између осталог, Повереник за заштиту равноправности, Редован годи-

шњи извештај за 2020. годину, март 2021. (Доступно на: http://ravnopravnost.
gov.rs/wp-content/uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-
izvestaj-za-2020.pdf, приступљено: 2. децембра 2021. године); Заштитник 
грађана, Редован годишњи извештај за 2020. годину, Београд, 15. март 2021. 
(Доступно на: https://www.ombudsman.rs/attachments/article/7007/Redovan%20
godi%C5%A1nji%20izve%C5%A1taj%20Za%C5%A1titnika%20gra%C4%91a-
na%20za%202020.%20godinu.pdf, приступљено: 2. децембра 2021. годи-
не); Европска комисија, Република Србија, Извештај за 2020. годину, стр. 42 
(Доступно на: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_
izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf, приступљено: 2. децембра 
2021. године).

3 Повереник за заштиту равноправности, Извештај о истраживању јавног мње-
ња: Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Републици Србији, 
Београд, новембар 2019. Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/
uploads/2019/11/izvestaj-o-istrazivanju-javnog-mnjenja.pdf (Приступљено: 2. де-
цембра 2021. године).
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да је неопходно приступити изради новог свеобухватног страте-
шког документа за наредни временски период. То је и препорука 
Европске комисије садржана у Извештају за 2020. годину, у којем 
се указује на потребу да држава усвоји и започне са применом 
нове стратегије против дискриминације ради заштите права лица 
која се суочавају са дискриминацијом.4

Начело једнакости и забрана дискриминације гарантовани 
су бројним међународним, универзалним и регионалним инстру-
ментима, које је Република Србија прихватила и обавезала се на 
њихово пуно поштовање. Унапређење равноправности у друштву 
може бити остварено само заједничким радом свих релевантних 
актера  – органа државне управе, територијалне аутономије и ло-
калне самоуправе, јавним сектором (систем образовања и васпи-
тања, систем здравствене заштите, систем социјалне заштите, 
безбедности, унутрашњих послова и др.), правосуђем, цивилним 
друштвом, медијима и појединцима. Сви поменути актери имају 
обавезу да обезбеде начело једнакости, спрече неједнак третман и 
пруже заштиту од дискриминације. Обим и врста подршке и помо-
ћи коју институције појединих система спроводе зависе од надле-
жности датих институција, дефинисаних релевантним законима и 
подзаконским актима, као и од организационих капацитета, људ-
ских и финансијских ресурса којима институција располаже.

Превенција и заштита од дискриминације представља један 
од приоритета националне политике Републике Србије. Република 
Србија је 2009. године усвојила општи, системски антидискрими-
национи закон, чиме је конкретизовала уставне норме о забрани 
дискриминације и поставила правне темеље заштити од дискри-
минације. Ради потпуног усаглашавања закона са антидискрими-
национим законодавством Европске уније, што је у више наврата 
препоручила и Европска комисија, маја 2021. године усвојен је 
Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације.

Поред Закона о забрани дискриминације, донети су и други 
антидискриминациони закони којима је успостављен систем за-
штите од дискриминације у односу на припаднике и припаднице 
појединих група. Такође, Влада је поставила општи оквир полити-
ка у првом стратешком документу, Стратегији превенције и зашти-
те од дискриминације за период од 2013. до 2018. године, као и 
бројним другим стратешким документима којима се ближе дефи-
нишу политике у одређеним областима или у односу на одређене 
групе лица. 

Oвај документ јавне политике доноси се други пут, након ис-
тека важења претходног стратешког документа. Влада је 2013. го-
дине, по препоруци Повереника за заштиту равноправности, а на 
предлог Канцеларије за људска и мањинска права, усвојила Стра-
тегију превенције и заштите од дискриминације за период од 2013. 
до 2018. године, уз коју је донет Акциони план за примену Стра-
тегије превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. 
до 2018. године. Доношењем ове стратегије, Република Србија је 
показала опредељеност за системску изградњу институционалног 
оквира и унапређење механизама борбе против дискриминације. У 
Стратегији су биле формулисане идеје, опредељења и планирани 
исходи јавних политика у области борбе против дискриминације. 
Поменути стратешки документ је представљао суштински део Ак-
ционог плана за Преговарачко поглавље 23 у процесу придружи-
вања Републике Србије Европској унији. Заједно са усмеравањем 
и ангажовањем јавних политика, Влада је унапредила одређене за-
коне којима је уводила јасније и прецизније антидискриминационе 
норме у областима које регулишу. Годину дана пре истека периода 
њеног важења, спроведена је анализа примене Стратегије превен-
ције и заштите од дискриминације, која представља свеобухватни 
документ у којем су утврђени одређени недостаци у областима: 1) 
унапређења политика и прописа; 2) системске превенције дискри-
минације и побољшања праксе антидискриминационог поступања 
и 3) унапређења компетенција државних, односно, јавних службе-
ника.5 У анализи су идентификоване мере које су планиране али 
нису реализоване, као и мере које су делимично реализоване.
 – – – – – – – – – – – – – – –
4 Европска комисија, Република Србија, Извештај за 2020. годину, стр. 33 –34. 

Доступно на: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_
izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf (Приступљено: 2. децембра 
2021. године).

5 Владан Јовановић и Косана Бекер, Анализа примене Стратегије превенције и 
заштите од дискриминације за период од 2014. до 2018. године, Београд, 2017.

1.3. Методологија израде стратегије 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања, уз подршку Тима за социјално укључивање и смањење си-
ромаштва Владе Републике Србије и Тима Уједињених нација за 
људска права у Републици Србији, израдило је Предлог стратегије 
превенције и заштите од дискриминације. У те сврхе, наведено 
министарство је решењем од 5. новембра 2018. године формирало 
Радну групу за израду Предлога стратегије у чијем саставу су се 
нашли представници: Министарства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања, Кабинета министра без портфеља задуже-
ног за демографију и популациону политику, Министарства прав-
де, Министарства унутрашњих послова, Министарства омладине 
и спорта, Министарства културе и информисања, Министарства 
привреде, Министарства спољних послова, Министарства држав-
не управе и локалне самоуправе, Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Министарства одбране, Канцеларије за људ-
ска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним дру-
штвом и Републичког завода за статистику. У састав радне групе 
именовани су и представници цивилног сектора: Комитета прав-
ника за људска права, Националне организације особа са инвали-
дитетом и Геј стрејт алијансе.

Полазне основе за израду нове Стратегије превенције и за-
штите од дискриминације сачињене су под координацијом Мини-
старства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Тим 
Уједињених нација за људска права/OHCHR6 и Канцеларија за 
људска и мањинска права организовали су израду Анализе при-
мене Стратегије, а током 2018. године формиран је тим стручњака 
за израду Полазних основа. У оквиру израде Полазних основа, 16. 
октобра 2018. године, одржан је састанак са организацијама ци-
вилног друштва које се баве људским правима, као и превенцијом 
и заштитом од дискриминације, на којем су представљени резул-
тати анализе примене Стратегије и Акционог плана. Предмет ди-
скусије били су структура и садржај новог стратешког документа, 
као и планирање припремних корака у његовој изради. Од орга-
низација цивилног друштва, на основу припремљеног упитника, 
прибављени су предлози у вези са правцима развоја, областима 
деловања, мерама и структуром новог стратешког документа. На 
основу прибављених мишљења организација цивилног друштва, 
резултата анализе примене Стратегије и Акционог плана, као и ко-
ришћењем других доступних извора, израђене су Полазне основе 
за израду нове Стратегије превенције и заштите од дискримина-
ције. У складу са заједничким ставом да се нови стратешки до-
кумент конципира по областима, Полазне основе садрже: кратак 
опис стања и предлоге праваца деловања по областима, завршне 
закључке и предлоге; предлог назива, броја и структуре области 
превенције и заштите од дискриминације и предлог структуре Aк-
ционог плана. 

Са израдом нове Стратегије застало се због околности у 
вези са епидемијом болести COVID-19. Министарство за људска 
и мањинска права и друштвени дијалог основало је у јуну 2021. 
године Посебну радну групу за израду Предлога стратегије пре-
венције и заштите од дискриминације за период од 2022. до 2030. 
године са Предлогом акционог плана за спровођење наведене 
стратегије. Посебну радну групу чинили су представници и пред-
ставнице следећих институција и организација: Министарства за 
људска и мањинска права и друштвени дијалог; Министарства за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; Министарства за бригу о 
селу; Министарства привреде; Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација; Министарства за бригу о породици и демо-
графију; Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де; Министарства рударства и енергетике; Министарства културе 
и информисања; Министарства правде; Министарства државне 
управе и локалне самоуправе; Министарства спољних послова; 
Министарства заштите животне средине; Министарства за европ-
ске интеграције; Министарства унутрашњих послова; Министар-
ства одбране; Министарства здравља; Министарства омладине и 
спорта; Републичког завода за статистику; Републичког секрета-
ријата за законодавство; Повереника за заштиту равноправности; 
 – – – – – – – – – – – – – – –
6 OHCHR = Високи комесаријат Организације уједињених нација за људска права.
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Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података 
о личности; Координационог тела за родну равноправност; Тима 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва (SIPRU); На-
ционалног савета црногорске националне мањине; Координације 
националних савета националних мањина у Србији; организација 
цивилног друштва: Регионалне алијансе за церебралну парализу, 
Центра за посебно способне, Савеза глувих и наглувих Београ-
да, Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Срби-
је, Регионалног инфо центра, Бугарско-српског центра „Врањеˮ, 
Центра за демократију, Центра за истраживање и развој друштва 
„ИДЕАС”; Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), 
као и посматрача из Тима Уједињених нација за људска права.

Полазне основе су упућене државним органима и институци-
јама, чији су коментари и сугестије узети у обзир приликом израде 
текста Стратегије. У процесу јавних консултација, спроведених од 
26. октобра 2021. године до 1. новембра 2021. године, текст Пола-
зних основа за израду Предлога стратегије превенције и заштите 
од дискриминације за период од 2022. до 2030. године стављен је 
на увид јавности на интернет страници Министарства за људска и 
мањинска права и друштвени дијалог, као и на порталу е-Управа. 
Уз то, објављен је позив за учешће у консултацијама свим заин-
тересованим странама, као и образац за достављање писаних ко-
ментара на приложени текст Предлога стратегије. Том приликом, 
Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог 
позвало је на онлајн консултације представнике свих органа јавне 
власти у Републици Србији, заинтересоване грађане и грађанке, 
привредна друштва и социјалне партнере, организације цивилног 
друштва, представнике академске заједнице и друге заинтересова-
не субјекте. Позив да узму учешће у јавним консултацијама, по-
ред тога што је упућен члановима Посебне радне групе за израду 
Предлога стратегије превенције и заштите од дискриминације за 
период од 2022. до 2030. године, са Предлогом акционог плана 
за спровођење наведене стратегије, упућен је и електронском по-
штом на више од четири хиљаде адреса организација цивилног 
друштва, које се налазе на списку Сектора за сарадњу са цивил-
ним друштвом Министарства за људска и мањинска права и дру-
штвени дијалог и на више од пет стотина адреса јединица локалне 
самоуправе, које се налазе објављене на списку Министарства др-
жавне управе и локалне самоуправе, као и на интернет презента-
цијама самих јединица локалне самоуправе. На основу резултата 
јавних консултација, сачињен је Предлог стратегије и упућен Вла-
ди на усвајање. 

2. ПЛАНСКИ ОКВИР И ПРАВНИ ОКВИР РЕЛЕВАНТНИ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

У јануару 2014. године, у Бриселу, одржана је прва међувла-
дина конференција између Републике Србије и Европске уније, 
чиме је означен почетак приступних преговора. Овај процес захте-
ва даље усклађивање националног законодавства са стандардима 
и прописима Европске уније, као и њихово пуно спровођење. То 
се односи и на област превенције и заштите од дискриминације, 
у којој су већ спроведене бројне и значајне активности, са који-
ма треба наставити и у наредном периоду. Република Србија је у 
јулу 2016. године отворила Поглавље 23 у процесу приступања 
Европској унији. У склопу обавеза у овој области, примена Акцио-
ног плана за Поглавље 23 је један од приоритета Владе. Овај план 
предвиђа израду новe Стратегије, а Европска комисија је свом 
извештају за 2020. годину такође изразила очекивање да ће нови 
стратешки документ бити усвојен.7

2.1. Плански документи 

Иако Стратегија превенције и заштите од дискриминације 
за период од 2022. до 2030. године представља кровну стратегију 
у овој области, она се ослања на многе друге планске документе 
који се односе на групе које су у већем ризику од дискриминације, 
или се њима унапређује стање у одређеним областима. У питању 
су следећи плански документи:
 – – – – – – – – – – – – – – –
7 Европска комисија, Република Србија, Извештај 2020, стр. 33 –34. Доступно на: 

https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_izvestaji_ek_o_
napretku/serbia_report_2020_SR.pdf (Приступљено: 2. децембра 2021. године).

Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом 
у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године8 има за 
циљ побољшање свеукупног друштвеног и економског положаја 
особа са инвалидитетом у Републици Србији и њихово равноправ-
но учешће у друштву, путем уклањања препрека у области при-
ступачности, партиципације, једнакости, запошљавања, образова-
ња и обуке, социјалне заштите, здравства и других аспеката који 
доприносе изједначавању њихових могућности и остваривању 
инклузивне једнакости. Стратегија поставља три посебна страте-
шка циља: 1) повећану друштвену инклузију особа са инвалиди-
тетом; 2) обезбеђено уживање права особа са инвалидитетом на 
пословну способност и породични живот на равноправној основи 
са другима и ефикасну заштиту од дискриминације, насиља и зло-
стављања и 3) системско увођење перспективе инвалидитета у до-
ношење, спровођење и праћење јавних политика. За сваки посебан 
циљ, прописане су мере чија реализација доприноси остваривању 
посебног циља, а све мере заједно доприносе остваривању општег 
циља Стратегије. 

Акциони план за спровођење Стратегије унапређења по-
ложаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период 
од 2020. до 2024. године, у периоду од 2021. до 2022. године усво-
јен је 2021. године. Акционим планом је утврђено да ће у овом 
периоду бити реализовано 27 активности ради повећања друштве-
не инклузије особа са инвалидитетом у свим областима друштве-
ног живота, у оквиру пет мера: обезбеђивање пуне приступачно-
сти објеката, јавних површина, информација, услуга и производа 
особама са инвалидитетом; укључивање особа са инвалидитетом 
у политички, јавни, културни, образовни и спортски живот у за-
једници; побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом 
и усвајање програма деинституционализације, уз обезбеђивање 
адекватне подршке за живот у заједници и породици, укључујући 
и развој услуга подршке за самостални живот у заједници; јача-
ње партнерства са организацијама особа са инвалидитетом у свим 
областима и на свим нивоима; и подизање степена информисано-
сти јавности о правима особа са инвалидитетом и баријерама са 
којима се суочавају у остваривању права и унапређивање позитив-
не слике о особама са инвалидитетом као титуларима свих људ-
ских права. За обезбеђење уживања права особа са инвалидите-
том на пословну способност и породични живот на равноправној 
основи са другима и ефикасну заштиту од дискриминације, наси-
ља и злостављања, планирано је 19 активности у оквиру четири 
мере: реформа законског оквира у области пословне способности 
која обезбеђује да особе са инвалидитетом уживају сва права на 
равноправној основи са другим грађанима и успостављање систе-
ма одлучивања уз подршку који замењује старатељску заштиту; 
унапређење услова за заснивање брачне/ванбрачне заједнице и 
подршка родитељству особа са инвалидитетом; унапређење пре-
венције и заштите од дискриминације особа са инвалидитетом; 
унапређење услова за остваривање права на приступ правди и пра-
вично суђење особа са инвалидитетом на равноправној основи са 
другим грађанима, и унапређење превенције и заштите особа са 
инвалидитетом од насиља и злостављања, посебно превенције и 
заштите жена са инвалидитетом од насиља. За системско увође-
ње перспективе инвалидитета у доношење, спровођење и праћење 
јавних политика предвиђено је 27 активности у оквиру осам мера.

Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији за период од 2016. до 2025. године9, усвоје-
на је са циљем унапређења положаја Рома и Ромкиња и односи се 
на следеће области: образовање, становање, запошљавање, здра-
вље и социјалну заштиту. Како су Роми и Ромкиње група која је 
посебно изложена ризику од дискриминације, све мере и актив-
ности садржане у овом стратешком документу од значаја су и за 
Стратегију превенцијe и заштитe од дискриминације за период од 
2022. до 2030. године. Циљеви по приоритетним областима су: 1) 
oбезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице 
у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи 
обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање по-
дршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или 
који су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефика-
сних механизама за борбу против дискриминације и остваривање 
услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у 
 – – – – – – – – – – – – – – –
8 „Службени гласник РС”, број 44/20.
9 „Службени гласник РС”, број 26/16.



1. фебруар 2022. Број 12 61
образовном систему; 2) унапредити услове становања Рома и Ром-
киња у Републици Србији кроз обезбеђивање правне сигурности 
стамбеног статуса, доступности услуга, материјала, објеката, ин-
фраструктуре, финансијске приуштивости, одговарајуће настањи-
вости и приступачности, одговарајуће локације и културне адекват-
ности, како је дефинисано међународним стандардима о праву на 
адекватно становање, а које је Република Србија ратификовала; 3) 
подстицати укључивање радно способних припадника ромске на-
ционалне мањине на формално тржиште рада, подизање запошљи-
вости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и 
Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљи-
вих незапослених лица; 4) унапредити здравље Рома и Ромкиња, 
унапредити приступ здравственим услугама и омогућити пуно 
остваривање права на здравље у здравственом систему Републике 
Србије, као и 5) унапредити приступ услугама социјалне заштите и 
доступност новчаних давања ради смањења сиромаштва и повећа-
ња социјалне укључености Рома и Ромкиња у локалној заједници. 
Приликом израде овог стратешког документа, узети су у обзир из-
вештаји о спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома 
и Ромкиња који садрже детаљне информације о реализованим ак-
тивностима10. Такође, узето је у обзир и да је Акциони план уз ову 
стратегију донет за период 2017 –2018. године11, док Акциони план 
за период 2019 –2020. годину није усвојен, што има негативан ути-
цај на спровођење мера. Неки од најважнијих налаза активности 
које нису реализоване су следећи: капацитете локалних самоупра-
ва треба даље оснажити ради ефикасног спровођења мера; рад-
но-правни статус ромских координатора и критеријуми за обавезу 
њиховог ангажовања и даље нису уређени; неопходна је подршка 
локалним самоуправама у области становања и упућивања смер-
ница за израду докумената и процедура приликом расељавања на-
сеља; не води се прецизна евиденција о броју ромске деце у обра-
зовном систему, а проблем сегрегације опстаје, са тенденцијом 
пораста броја школа које похађају искључиво ромска деца; мере у 
области социјалне заштите нису усклађене са посебним мерама у 
области запошљавања; послови који се нуде корисницима и кори-
сницама новчане помоћи преко Националне службе за запошљава-
ње нису адекватни; филијале/испоставе Националне службе за за-
пошљавање не креирају мере активне политике запошљавања, већ 
их само спроводе; предрасуде послодаваца према ромској заједни-
ци и даље су значајна препрека запошљавању; није решен статус 
здравствених медијаторки, а недовољан је и њихов број у домови-
ма здравља; здравствени радници често не препознају значај по-
себно креираних мера за побољшање здравственог стања ромске 
популације; центри за социјални рад раде са веома ограниченим 
капацитетима и немају могућности да ефикасно спроводе мере, 
нити да планирају додатне активности подршке женама и деци; со-
циоекономски положај ромске заједнице и даље је веома тежак, а 
нарочито интерно расељених Рома и Ромкиња са територије Ауто-
номне покрајине Косово и Метохија који у одређеним ситуацијама 
не могу да остваре ни право на новчану социјалну помоћ уколико 
им је обезбеђен смештај у колективном центру.12

Национална стратегија за младе за период од 2015. до 
2025. године13 утврђује основне принципе за унапређење друштве-
ног положаја младих и стварање услова за остваривање њихових  
права и интереса у свим областима. Стратегија посебно препознаје
 – – – – – – – – – – – – – – –
10 Видети: Интеграција Рома 2020, Извештај о спровођењу Стратегије за соци-

јално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016 –2025. у 2016. го-
дини (Доступно на: https://www.rcc.int/romaintegration2020/files/admin/docs/89d
4cbfeedbd9e80e7857d6de4707405.pdf, приступљено: 2. децембра 2021. године); 
Интеграција Рома 2020, Извештај о спровођењу Стратегије за социјално укљу-
чивање Рома и Ромкиња у Републици Србији 2016 –2025. за период од 2017. 
до 2018. године; Заштитник грађана, Посебан извештај Заштитника грађана о 
спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња са препо-
рукама, новембар 2019. (Доступно на: https://www.ombudsman.rs/attachments/
article/6359/ZAstitnik%20socialno%20ukljucivanje%20roma%2020191129c.pdf, 
приступљено: 2. децембра 2021. године).

11 Текст Акционог плана за примену Стратегије за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године, за 
период од 2017. до 2018. године, доступaн је на адреси: https://www.rcc.int/
romaintegration2020/files/admin/docs/c36fbc3e0c587cb2b7cafe1e351e8c56.pdf 
(приступљено: 29. новембра 2021. године).

12 Посебан извештај Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за социјал-
но укључивање Рома и Ромкиња са препорукама, новембар 2019, стр. 73 –74. 
Доступно на: https://www.ombudsman.rs/attachments/article/6359/ZAstitnik%20
socialno%20ukljucivanje%20roma%2020191129c.pdf (приступљено: 2. децембра 
2021. године).

13 „Службени гласник РС”, број 22/15. 

групе младих који су у ризику од социјалне искључености и сиро-
маштва, као вишеструко дискриминисане, а као специфичан циљ 
стварање системских предуслова да млади у ризику од социјалне 
искључености буду адекватно препознати и подржани у укључи-
вању у економске, друштвене и културне токове. С тим у вези, у 
Стратегији су предвиђене као активности реализације: 1) разви-
јање мера запошљавања и смањења дискриминације младих жена 
на тржишту рада у сарадњи са приватним сектором; 2) подршка 
програмима вршњачке едукације и интеркултуралног учења који 
промовишу толеранцију, разумевање и антидискриминацију; 3) 
подршка активности подизања свести младих о узроцима и по-
следицама ирегуларних миграција у сврху јачања превенције и 
смањења дискриминације, узимајући у обзир перспективе мигра-
ната. Стратегијом се промовише и унапређивање могућности рав-
ноправног приступа образовању за све и подршка младима који 
долазе из група у повећаном ризику од дискриминације. Узета је у 
обзир и евалуација14 стратегије за период од 2015. до 2017. године. 
На основу ових, али и других доступних извора, може се сматрати 
да ове активности још увек нису у потпуности реализоване.

Акциони план за остваривање права националних мањи-
на15, представља средњорочни стратешки документ који садржи 
стратешке циљеве постављене у складу са препорукама Савето-
давног комитета Оквирне конвенције за заштиту националних 
мањина Савета Европе, а чија реализација је неопходна за откла-
њање уочених недостатака у спровођењу права и слобода нацио-
налних мањина. Акциони план се састоји из 11 поглавља, од којих 
друго носи назив Забрана дискриминације, а односи се на обез-
беђење остваривања права и слобода припадника и припадница 
националних мањина под једнаким условима на целој територији 
Републике Србије, развијање толеранције и спречавање дискри-
минације. Планиране су следеће активности: 1) брзо и детаљно 
одговарање на налазе и препоруке Заштитника грађана, Покра-
јинског омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности у 
свим случајевима који утичу на права припадника националних 
мањина и обезбеђење адекватне подршке тим институцијама како 
би се осигурала ефикасна обрада достављених притужби, и како 
би оне биле доступне припадницима националних мањина; 2) по-
дизање свести међу широм јавности, припадницима националних 
мањина и функционерима и запосленима у органима јавне власти 
на свим нивоима о постојању националних мањина у земљи, њи-
ховим правима, као и правима на афирмативне мере где су оне не-
опходне; 3) сузбијање говора мржње у медијима и на социјалним 
мрежама; 4) покретање поступка заштите од говора мржње; 5) 
спровођење обука усмерених ка јачању свести свих релевантних 
актера кривичноправног система о значају процесуирања злочи-
на из мржње; 6) јачање свести грађана о узроцима и последицама 
злочина из мржње и нултој толеранцији према таквим делима; 7) 
спровођење ефикасне истраге, адекватно квалификовање и ефика-
сно кривично гоњење учинилаца дела са обележјима националне 
мржње и нетрпељивости и расне, верске и друге дискриминације, 
укључујући дела учињена путем интернета, на друштвеним мре-
жама и јавним наступима; вођење посебне евиденције и спрово-
ђење обука и 8) разматрање измене Устава у делу који се односи 
на примену афирмативних мера у циљу елиминисања могућих 
нејасноћа и усаглашавања одредаба. Према евалуацији Акционог 
плана, све активности, осим последње, успешно се реализују.16 
 – – – – – – – – – – – – – – –
14 Министарство омладине и спорта, Евалуација спровођења Акционог плана 

Националне стратегије за младе 2015 –2017, Београд, децембар 2017. Доступно на: 
https://www.mos.gov.rs/public/ck/uploads/files/Izvestaj%20o%20Evaluaciji%20AP%20
NSM%202015-2017%20final(1).pdf (приступљено: 2. децембра 2021. године).

15 Текст доступан на: http://mduls.gov.rs/obavestenja/akcioni-plan-za-ostvarivanje-
prava-nacionalnih-manjina/(приступљено: 1. децембра 2021. године).

16 Извештаји, почев од Извештаја 1 –2/2016 о спровођењу Акционог плана за 
остваривање права националних мањина, до Извештаја 1/2019 о спровођењу 
Акционог плана за остваривање права националних мањина доступни су на 
линку: https://www.minoritynews.rs/dokumenti_izvestaji/(приступљено: 1. децем-
бра 2021. године); Извештај 2/2019 о спровођењу Акционог плана за оствари-
вање права националних мањина доступан је као самостални документ у Word 
формату: извештај 2/2019 о спровођењу акционог плана за ... на адреси: https://
nsrnm.org › wp-content › uploads › Извештај (приступљено: 1. децембра 2021. 
године); док су на сајту Министарства за људска и мањинска права и друштве-
ни дијалог, на линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/manjinske-politike.php (при-
ступљено: 1. децембра 2021. године), доступни извештаји почев од Извештаја 
3/2019 о спровођењу Акционог плана за остваривање права националних 
мањина, до Извештаја 4/2020 о спровођењу Акционог плана за остваривање 
права националних мањина, укључујући и публикацију: Александра Вујић и 
Владимир Вукићевић, Ex-post анализа о реализацији Акционог плана за оства-
ривање права националних мањина, Београд: Савет Европе, Европска комиси-
ја, 2021. године, на српском и енглеском језику.
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Налази Анализе извештаја о примени Акционог плана за област 
забране дискриминације17 показују да је постигнут видљиви на-
предак у домену јачања капацитета и подизања свести функционе-
ра, запослених у органима јавне власти и актера кривичноправног 
система, покретања поступака на иницијативу националних саве-
та, представљања рада надлежних органа и других институција, 
спровођења истраге и кривичног гоњења учинилаца дела са обе-
лежјима националне мржње. Препоручено је додатно унапређи-
вање активности на плану мерење квалитета и трајања медијских 
прилога усмерених ка јачању свести и последицама злочина из 
мржње и њиховим последицама, спречавања ширења говора мр-
жње путем медија, као и преиспитивања улоге независних тела у 
извештавању.

Стратегија за спречавање и борбу против родно засно-
ваног насиља према женама и насиља у породици за период 
2021–2025. године18 има за циљ обезбеђивање ефикасне превен-
ције и заштите од свих облика родно заснованог насиља према 
женама и девојчицама и насиља у породици и развијеног родно 
одговорног система услуга подршке жртвама насиља. Овај општи 
циљ Стратегије је у функцији је свеобухватне примене ратифико-
ваних међународних уговора, првенствено Конвенцијe о елими-
нисању свих облика дискриминације жена19 и Конвенције Савета 
Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља 
у породици20. Стратегијом су утврђена четири посебна циља: 1) 
унапређено деловање свих актера на превенцији родно заснованог 
насиља према женама и насиља у породици; 2) обезбеђена ефи-
касна и делотворна заштита жртава и успостављене доступне и 
адекватне опште и специјализоване услуге подршке жртвама на-
сиља; 3) инкриминисани сви облици насиља према женама и на-
сиља у породици, у складу са међународним стандардима, обезбе-
ђени услови за адекватно процесуирање и кажњавање учинилаца, 
унапређен положај жртава и сведока и остваривање права жртава 
на обештећење; и 4) интегрисане јавне политике и успостављен 
целовит и функционалан систем прикупљања и анализе података 
о родно заснованом насиљу према женама и насиљу у породици. 
Стратегијом је утврђено укупно 15 регулаторних, подстицајних, 
информативно-едукативних и других мера. Сагледан је неповољан 
положај појединих вишеструко рањивих група жена, које се нала-
зе су интерсекционалној ситуацији неповољних и дискриминатор-
них околности, као што су Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене 
на селу, лезбејке, трансжене и др. Стратегијом су успостављени 
механизми превенције, заштите, санкционисања и пружања по-
дршке жртвама родно заснованог насиља према женама и насиља 
у породици, као и за праћење и евалуацију наведене стратегије. 
Очекује се да ће спровођење Стратегије унапредити ниво квали-
тета и делотворности заштите људских права жртава свих обли-
ка родно заснованог насиља према женама и насиља у породици. 
У завршној фази je рад на Акционом плану за период 2022. до 
2023. за спровођење Стратегије за спречавање и борбу против 
родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 
за период 2021–2025. године. Предлогом акционог плана плани-
рано је укупно 15 мера за остваривање посебних циљева, које су 
разрађене бројним и разноврсним активностима. Јавне консулта-
ције о Предлогу акционог плана завршене су и очекује се да он 
ускоро буде усвојен.

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републи-
ци Србији до 2030. године21, усвојена у јуну 2021. године, пред-
виђа, између осталог, развој и оснаживање капацитета запосле-
них у образовању у областима које треба да доведу до развијања 
 – – – – – – – – – – – – – – –
17 Владимир Ђурић и Александра Вујић, Анализа извештаја о примени Акционог 

плана за остваривање права националних мањина, Београд: Савет Европе, 
Европска комисија, 2018, стр. 11. Доступно на: https://www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2020/12/22-analiza_izvestaja_o_primeni_ap_za_manjine.pdf (при-
ступљено: 2. децембра 2021. године).

18 „Службeни гласник РС”, број 47/21.
19 Закон о ратификацији Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације 

жена („Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 11/81) и Закон о 
потврђивању Амандмана на члан 20. став 1. Конвенције о елиминисању свих 
облика дискриминације жена („Службени гласник РС  – Међународни уговори”, 
број 5/14).

20 Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби про-
тив насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник РС  – 
Међународни уговори”, број 23/13) и Национална стратегија за родну равно-
правност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 
2016. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 4/16).

21 „Службени гласник РС”, број 63/21.

школског амбијента који афирмише вредности савременог демо-
кратског друштва, међусобно поштовање и уважавање, ненасиље 
и антидискриминацију. Планиране су мере за подршку образов-
но-васпитним установама у остваривању отворености, праведно-
сти и доступности, подстицање интеркултуралности у образовању, 
са нарочитим акцентом на специфичности различитих осетљивих 
група (ученици из породица ниског социоекономског статуса, 
деца са сметњама у развоју и инвалидитетом, ромска популација и 
међу њима нарочито девојчице итд.). Један од циљева је и унапре-
ђење услова за целоживотно учење, који укључује и његову једна-
ку доступност. У домену универзитетског образовања, планиране 
су мере за унапређење обухвата и праведности високог образова-
ња, са правичним и једнаким приступом за све групе у друштву, 
без обзира на социјалну или економску позадину, расу, религију 
или пол. Једна од мера је и развој система интегрисања података о 
финансијској подршци студентима и институционализација прак-
се сакупљања података и анализе у домену социјалне димензије 
високог образовања. 

Заједно са Стратегијом развоја образовања и васпитања у Ре-
публици Србији до 2030. године усвојен је и Акциони план за 
период од 2021. до 2023. године за спровођење Стратегије ра-
звоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. 
године.22 У Акционом плану, у оквиру мере развоја услова и по-
дршке образовно-васпитним установама у унапређивању програ-
ма, наставе и учења у доуниверзитетском образовању и васпита-
њу, указује се на то да сви уџбеници треба да буду по садржају 
осетљиви на родну равноправност и специфичности различитих 
друштвених група, укључујући и осетљиве групе (без стереотипа, 
предрасуда и дискриминације), а све активности јачања капаците-
та запослених у образовању треба да се у развоју и остваривању 
ослањају на принципе родне равноправности и недискриминатор-
них ставова и понашања. Предвиђено је, поред осталог: обезбеђи-
вање уџбеника прилагођеног фонта/формата у складу са захтеви-
ма школа и потребама ученика у основној школи; обезбеђивање 
бесплатних уџбеника за одговарајуће групе ученика; развијање и 
остваривање програма обуке и приручника за оснаживање пред-
ставника образовно-васпитних институција за спровођење актив-
ности у области заштите од насиља, злостављања и занемаривања, 
дискриминације и родне равноправности; популаризација женског 
спорта; јачање мреже педагошких асистената; увођење обавезе 
идентификације ученика под ризиком од осипања; унапређивање 
компетенција наставника за препознавање ученика под ризиком 
од осипања и за пружање подршке, укључујући смањење стере-
отипа, предрасуда и дискриминације, родно осетљива и знања о 
специфичности осетљивих друштвених група. Планиране су и: 
активности на развијању нових критеријума за доделу стипенди-
ја који пондеришу социоекономски статус; подршка транзицији у 
инклузивно образовање; обука представника образовно-васпитних 
институција за интеркултурално образовање, и др. У домену висо-
кошколског образовања, планирана је: анализа међународне добре 
праксе вредновања квалитета високог образовања кроз показатеље 
за антидискриминацију и родну равноправност; јачање капацитета 
за креирање мера за смањење дискриминације, унапређење родне 
равноправности и заступљености осетљивих друштвених група; 
израда акта о финансијској подршци студентима који укључује 
подстицајне родне и мере за припаднике осетљивих друштвених 
група; институционализација праксе прикупљања и анализе по-
датака у домену социјалне димензије високог образовања, и др. 
Имајући у виду да су Стратегија и Акциони план недавно усво-
јени, још увек је рано говорити о реализацији активности и мера 
предвиђених овим стратешким документом. Због тога је узето да 
ће активности бити реализоване у предвиђеном периоду.

Стратегијa за превенцију и заштиту деце од насиља за 
период од 2020. до 2023. године,23 има за општи циљ обезбеђен 
континуирани свеобухватни одговор друштва на насиље пре-
ма деци, у складу са динамиком изазова, ризика и претњи, кроз 
унапређен систем превенције, заштите и подршке. Као једна од 
жељених промена, дефинисан је: континуирани рад на подизању 
свести и промена друштвених норми, вредности и ставова пре-
ма насиљу, подстицање ненасилне комуникације, забрана насил-
ног дисциплиновања деце и подстицање родне равноправности и 
 – – – – – – – – – – – – – – –
22 Акциони план је усвојен заједно са Стратегијом.  
23 „Службени гласник РС”, број 80/20.
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недискриминације. Такође, у оквиру мере унапређивања капаците-
та професионалаца у сектору образовања, социјалне и здравствене 
заштите, полиције и правосуђа за превенцију насиља над децом, 
планирано је организовање обука за унапређивање компетенција 
у областима ненасилне комуникације, толеранције на различито-
сти, антидискриминације, родне равноправности, конструктивног 
и ненасилног васпитања, као и позитивне дисциплине за запосле-
не у образовно-васпитном систему кроз акредитоване семинаре 
стручног усавршавања. У оквиру мере унапређивање капацитета 
деце за превенцију насиља, као активност је предвиђено контину-
ирано унапређивање капацитета деце у виду обука у образовно-ва-
спитним установама кроз интегрисање садржаја на тему права 
детета, ненасилне комуникације, антидискриминације, родне рав-
ноправности, као и информисање о механизмима заштите од свих 
облика насиља којима деца могу бити изложена. Предвиђено је да 
ће се мера усмерена на унапређивање капацитета родитеља, стара-
теља и хранитеља за превенцију насиља над децом, поред осталог, 
остварити креирањем и реализовањем специфичних програма за 
родитеље, старатеље и хранитеље деце која су вишеструко дис-
криминисана и у повећаном ризику од насиља. Планирано је да се 
у склопу мере јачање системских и институционалних механизама 
одговора на све облике насиља према деци, изради Правилник о 
ближим условима и начинима препознавања облика злостављања, 
злоупотребе, дискриминације и насиља над децом у спорту, а јед-
на од активности у оквиру мере успостављања, развоја и обезбе-
ђивања одрживости мера усмерених на заштиту деце од насиља 
јесте унапређивање капацитета установа и органа на локалном 
нивоу за међусекторску сарадњу, оснивањем локалних тимова за 
заштиту деце од злостављања и занемаривања у уличној ситуаци-
ји. Заједно са овом стратегијом усвојен је и Акциони план за њено 
спровођење за 2020. и 2021. годину. Још увек, међутим, нема јавно 
доступних података о спровођењу Акционог плана у протеклом 
периоду, али је полазиште да ће све планиране активности бити 
реализоване. 

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, по-
себно женама и децом и заштите жртава 2017–2022.24, је други 
стратешки документ Владе који је донет у циљу решавања пробле-
ма трговине људима. Стратегијом су конципирани свеобухватни 
одговори друштва на трговину људима, у складу са новим изазо-
вима, ризицима и претњама. Стратегија је усмерена ка унапређе-
њу система превенције, помоћи и заштите жртава и сузбијања тр-
говине људима, посебно женама и децом. Акциони план за 2019. 
и 2020. годину25 детаљно разрађује мере и активности. Како нови 
Акциони план није усвојен, приликом израде Стратегије узети су 
у обзир подаци о спровођењу Акционог плана за 2019. и 2020. го-
дину, за коју је израђен извештај26.

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Ср-
бије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања”27, чији је 
општи циљ да се развој Републике Србије убрза кроз унапређење 
квалитета и ефикасности науке, технолошког развоја и иновација 
и даље интеграције у Европски истраживачки простор, не садр-
жи изричите мере и активности којима се сузбија дискриминација 
у овој области, што је нарочито узето у обзир приликом израде 
Стратегије.

Стратегија развоја система јавног информисања у Ре-
публици Србији за период 2020–2025. година28, као један од 
циљева утврђује квалитетне, плуралне и разноврсне медијске са-
држаје који задовољавају потребе за информисањем различитих 
друштвених група, а једна од мера је подстицање производње и 
дистрибуције програмских садржаја на језицима националних ма-
њина ради подстицања плурализма медијских садржаја у инфор-
мисању на језицима националних мањина. Предвиђено је, такође, 
 – – – – – – – – – – – – – – –
24 „Службени гласник РС”, број 77/17.
25 Акциони план за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине 

људима, посебно женама и децом и заштите жртава за 2019. и 2020. годину 
(„Службени гласник РС”, број 50/19). 

26 Извештај о резултатима спровођења Акционог плана за 2019. и 2020. годину 
за спровођење Стратегије превенције и сузбијања трговине људима, посебно 
женама и децом и заштите жртава 2017 –2022, Министарство унутрашњих по-
слова, Дирекција полиције, Канцеларија за координацију активности у борби 
против трговине људима, јануар 2019  – децембар 2020. године, Београд, 2020. 
године. Доступно на: http://mup.gov.rs/wps/wcm/connect/53ad7447-6ae1-455a-
ae74-7ca11d208c24/lat-Izve%C5%A1taj+AP+trgovina+ljudima+2019-2020.pd-
f?MOD=AJPERES&CVID=nufUMSG (приступљено: 2. децембра 2021. године).

27 „Службени гласник РС”, број 10/21.
28 „Службени гласник РС”, број 11/20.

и обезбеђивање услова за адекватно информисање особа са инва-
лидитетом и њихов равноправан приступ медијским садржајима. 
Једна од мера је и повећана медијска видљивост и недискрими-
наторно извештавање медија о женама и осетљивим друштвеним 
групама.

Акциони план за спровођење Стратегије развоја система 
јавног информисања у Републици Србији за период 2020–2025. 
година, у периоду 2020–2022. година29, поред осталог, предвиђа: 
остваривање обавеза јавног медијског сервиса на националном 
нивоу да информише на језицима мањина; обавезе јавних медиј-
ских сервиса да пружају медијске услуге на начин да подједнако 
буду доступне за особе са инвалидитетом, као и да пружају медиј-
ске садржаје који представљају све друштвене групе, жене, децу, 
старије особе, сеоско становништво, особе са инвалидитетом, 
етничке и националне заједнице и друге; затим, повећање медиј-
ских садржаја којима се чува национални идентитет националних 
мањина, на језицима националних мањина; и, прописивање јасне 
обавезе издавача медија у циљу повећања доступности садржаја 
особа са инвалидитетом и подстицање њихове видљивости у ме-
дијима. Активности у оквиру мере која се односи на повећање 
медијске видљивости и недискриминаторно извештавање медија 
о женама и осетљивим друштвеним групама, поред осталог, обу-
хватају: успостављање стандарда за позитивно приказивање при-
падника осетљивих друштвених група у оглашавању, вестима, 
извештајима, продукцији и емитовању програма; обуке новинарки 
и новинара о положају припадника осетљивих друштвених група, 
правима жена и родној равноправности, као и о насиљу којем су 
изложени. Планирано је и континуирано вођење медијских и ин-
формативних кампања о узроцима и последицама родно засноване 
дискриминације и механизмима заштите, укључујући и заштиту 
од вишеструке дискриминације, затим, кампања за заговарање 
родне равноправности и деконструкцију родних стереотипа и уло-
га, уз промовисање примера добрих пракси и др. 

Стратегија запошљавања у Републици Србији за период 
од 2021. до 2026. године30, поред осталог, утврђује мере за уна-
пређење положаја незапослених лица на тржишту рада, међу ко-
јима су и: интегрисање корисника услуга социјалне заштите на 
тржиште рада; унапређење положаја жена на тржишту рада, као 
и побољшање положаја младих, особа са инвалидитетом и незапо-
слених Рома и Ромкиња на тржишту рада.

Акциони план за период од 2021. до 2023. годинe за спро-
вођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за пе-
риод од 2021. до 2026. године31, разрађује мере утврђене Страте-
гијом кроз: активности пружања подршке за запошљавање лица 
из категорије теже запошљивих са евиденције Националне службе 
за запошљавање; укључивање незапослених жена из посебно осе-
тљивих категорија у мере активне политике запошљавања; спро-
вођење посебних мера за активацију и подстицање запошљавања 
неактивних жена у мање развијеним и девастираним подручјима; 
укључивање младих, Рома и Ромкиња и незапослених особа са ин-
валидитетом у мере активне политике запошљавања и мотивацио-
но-активационе обуке; пружање подршке послодавцима приликом 
креирања послова и прилагођавања услова рада и осталих аспека-
та у складу са потребама особа са инвалидитетом; обезбеђивање 
одржања запослења кроз праћење и подршку послодавцима и за-
посленим особама са инвалидитетом; обуке за чланове комисије за 
процену радне способности и могућности запослења или одржања 
запослења, и др. 

Имајући у виду да су Стратегија и Акциони план недавно 
усвојени, нема података о реализацији планираних мера и актив-
ности, али се приликом израде антидискриминационе стратегије 
пошло од претпоставке да ће оне бити реализоване.

Стратегија јавног здравља у Републици Србији 2018–
2026. године32 предвиђа омогућавање људима да достигну пун 
здравствени потенцијал и једнакост у здрављу. У Стратегији је 
констатовано да су изазови јавног здравља у Републици Србији 
бројни и повезују се са последицама економске кризе, миграци-
јама становништва и растућим неједнакостима. Тако су водеће 
болести и повреде повезане са социјалним и економским одредни-
цама здравља, односно несразмерно су присутне код сиромашног 
 – – – – – – – – – – – – – – –
29 „Службени гласник РС”, број 148/20.
30 „Службени гласник РС”, бр. 18/21 и 36/21  – исправка.
31 „Службени гласник РС”, број 30/21.
32 „Службени гласник РС”, број 61/18.
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и рањивог становништва. Због тога је један од циљева Стратеги-
је унапређење здравља и смањење неједнакости у здрављу, а као 
посебне мере су планиране унапређење здравља осетљивих дру-
штвених група путем развоја и имплементације додатних мера 
ради смањења неједнакости у здрављу, као и обезбеђење једнаке 
доступности и приступачности здравствене службе за целокупно 
становништво. Како је Стратегија усвојена 2018. године, још увек 
нема евалуације испуњености њених мера, те се пошло од тога да 
је реализација мера у току.

Национална стратегија социјалног становања33 донета је 
како би целокупном становништву било омогућено да уз најраци-
оналнији вид подршке обезбеди станове одговарајуће величине 
и опремљености у функционалном окружењу и уз разумне цене. 
Иако је Стратегија донета још 2012. године, нема Акционог плана, 
нити евалуације предвиђених мера и активности. Због тога су за 
потребе израде Стратегије превенције и заштите од дискримина-
ције за период од 2022. до 2030. године, узети други извори који 
указују на остварење права на становање и недискриминацију у 
овој области.34

Стратегија за превенцију и контролу HIV инфекције и 
AIDS-а у Републици Србији, 2018–2025. године35, има за циљ 
пружање подршке особама које живе са HIV-ом. Стратегија препо-
знаје да је за успешан одговор на HIV инфекцију неопходно укло-
нити препреке у остваривању људских права, постојање стигме, 
дискриминације, насиља и различите злоупотребе, које у значајној 
мери доприносе повећању осетљивости на HIV у кључним попу-
лацијама и смањењу квалитета живота особа које живе са HIV-ом. 
Зато је један од посебних циљева заштита људских права, смање-
на стигма и елиминисана дискриминација. Посебно је значајна 
мера за унапређење капацитета за елиминацију дискриминације, 
сузбијање свих облика насиља и за поштовање и заштиту људских 
права повезаних са HIV-ом; која подразумева следеће активности: 
1) развити и спроводити (акредитоване) обуке професионалаца у 
области правосуђа, полиције, здравства, рада и социјалне полити-
ке и образовања, за поштовање људских и других права и неди-
скриминаторно поступање у раду са особама које живе са HIV-ом 
и кључним популацијама у ризику од HIV-а; 2) развити и спрово-
дити програме подршке за особе које су у ризику од дискрими-
нације и насиља; 3) развити и спроводити програме информиса-
ња за особе које живе са HIV-ом и кључне популације о њиховим 
правима, начинима њиховог остваривања, приступу правним ме-
ханизмима заштите у сврху превенције или одговора на кршење 
њихових људских права и дискриминацију; 4) успоставити и при-
мењивати систем институционалне бесплатне правне помоћи и 5) 
развити и спроводити програме за развој капацитета организација 
цивилног друштва за мониторинг људских права. Како је Страте-
гија донета 2018. године и још увек нема евалуације спроведених 
активности, пошло се од тога да ће оне бити реализоване у оквиру 
овог стратешког документа.

У јануару 2021. године, усвојени су Стратешки прио-
ритети развоја културе од 2021. до 2025. године36, у којима је 
дефинисано 20 тачака приоритета културне политике. Између 
осталог, главни стубови развоја односе се на: буџет за културу; 
 – – – – – – – – – – – – – – –
33 „Службени гласник РС”, број 13/12.
34 Видети, на пример, Leilani Farha, Специјална известитељка УН за адекватно 

становање као саставни део права на адекватан животни стандард и права на 
недискриминацију у овом контексту, Београд, 25. мај 2015; Leilani Farha, Report 
of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, 
A/69/274, 2014 (Доступно на: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N14/498/19/PDF/N1449819.pdf?OpenElement, приступљено: 3. децембра 2021. 
године); Leilani Farha, Извештај специјалне известитељке за адекватно ста-
новање као саставног дела права на адекватан животни стандард и права на 
недискриминацију у овом контексту, A/HRC/31/54/Add.2  – Unofficial translation 
based on the advance edited version of the report, 2016 (Доступно на: https://www.
ohchr.org/Documents/Issues/Housing/A_HRC_31_54_Add.2_Unofficial_transla-
tion_SerbianAEV.pdf, приступљено: 3. децембра 2021. године); Трећи национал-
ни извештај о социјалном укључивању и смањењу сиромаштва у Републици 
Србији, Преглед и стање социјалне искључености и сиромаштва за период 
2014 –2017. године са приоритетима за наредну годину, Тим за социјално укљу-
чивање и смањење сиромаштва, Београд, децембар 2018. (Доступно на: http://
socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/02/Treci_nacionalni_izvesta-
j_o_socijalnom_ukljucivanju_i_smanjenju_siromastva_2014%E2%80%932017.pdf, 
приступљено: 3. децембра 2021.)

35 „Службени гласник РС”, брoj 61/18.
36 Закључак Владе 05 број 6-213/2021-1 од 21. јануара 2021. године. Доступно 

на: https://www.kultura.gov.rs/extfile/sr/6132/Strate%C5%A1ki%20prioriteti%20
razvoja%20kulture.pdf (приступљено: 4. децембра 2021. године).

очување културно-историјског наслеђа; децентрализацију култур-
не продукције у Републици Србији; увођење уметности и културе 
у школе, образовање и учешће у културним програмима; културну 
дипломатију; покретање и настављање великих пројеката  – из-
градњу важних објеката; пореске подстицаје за улагање у културу; 
економску димензију културе; дигитализацију; развој културног 
туризма; и, унапређење положаја самосталних уметника, култур-
них радника и струковних удружења уметника. Планирано је да се 
ради на унапређењу положаја друштвено осетљивих група, те ува-
жавању њиховог културног стваралаштва и доприноса, посебно 
националних мањина и њихових језичких и културних особено-
сти. Прописано је и да ће се радити на унапређењу инклузије осо-
ба са инвалидитетом кроз уклањање баријера, повећање присту-
пачности програма у култури и повећање њихове партиципације.

Стратегија развоја Министарства унутрашњих послова 
за период 2018–2023. године37, има за циљ успостављање ефи-
касног и економичног рада Министарства унутрашњих послова 
као савремене, демократске и одговорне полицијске службе која 
гарантује безбедност и делује као сервис грађана. У Стратегији 
је као једна од предвиђених мера и јачање капацитета, која под-
разумева поштовање различитости, као и обезбеђивање једнаких 
шанси за жене и мушкарце унутар полиције. Сходно томе, плани-
ра се даљи рад на унапређењу система једнаких могућности уну-
тар управљања људским ресурсима кроз запошљавање, каријерни 
развој и напредовање. Акционим планом који покрива период од 
2018. до 2023. године даље се прецизирају активности ради реали-
зације стратешких циљева. 

Стратегија за борбу против високотехнолошког кри-
минала за период 2019–2023. године са Акционим планом38, 
поред осталог, предвиђа и активности на плану подизања нивоа 
свести јавности по питању високотехнолошког криминала у уна-
пређивању сарадње на спречавању сексуалне експлоатације деце 
и малолетних лица. Планирано је информисање и едукација деце, 
родитеља и наставника на тему безбедности деце на интернету 
кроз организовање обука у школама, успостављање базе података 
видео и фото материјала насталих искоришћавањем малолетних 
лица у порнографске сврхе на интернету и др.

Стратегија развоја правосуђa за период 2020–2025. го-
дине39 је донета у циљу обезбеђења владавине права и повећања 
правне сигурности. Као један од циљева постављено је и даље 
унапређење и доследно спровођење нормативног оквира којим се 
у правосудном систему Републике Србије сваком појединцу обез-
беђује приступ правди под једнаким условима, без дискримина-
ције по било ком основу и са једнаким могућностима да заштити 
и оствари своја права и интересе. Како је Стратегија тек усвојена, 
пошло се од тога да ће мере и активности предвиђене овим стра-
тешким документом бити успешно реализоване. Међутим, конста-
товано је и да се Стратегија уопште не бави родним балансом у 
правосуђу, иако га чине око 70% жена, као и другим питањима, 
попут мањег учешћа жена на руководећим позицијама.

Национална стратегија за остваривање права жртава и све-
дока кривичних дела у Републици Србији (2020–2025)40, са пра-
тећим акционим планом за њено спровођење за период 2020 –2022. 
године41, усвојена је ради потпуне хармонизације ове области са Ди-
рективом 2012/29/ЕУ Европског парламента и Савета од 25. октобра 
2012. године. Стратегијом је предвиђено формирање Националне 
мреже служби за помоћ и подршку жртвама и сведоцима кривичних 
дела, као и успостављање контакт тачака за информисање жртава 
и сведока, развој услуга примарне (опште) и секундарне (специја-
лизоване) помоћи. Планирано је успостављање механизма који ће 
омогућити унапред трасиран, стандардизован и ефикасан процес од 
 – – – – – – – – – – – – – – –
37 „Службени гласник РС”, број 78/18.
38 „Службени гласник РС”, број 71/18. Напомињемо да се Акциони план за спро-

вођење ове стратегије који је усвојен заједно са текстом Стратегије односи на 
период 2019 –2020. године.

39 „Службени гласник РС”, број 101/20.
40 Доступно на српском и енглеском језику, на: https://www.mpravde.gov.rs/

tekst/30567/nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava-i-svedoka-krivic-
nih-dela-u-republici-srbiji-za-period-2020-2025-godine-19082020.php (приступље-
но: 4. децембра 2021. године).

41 Акциони план за спровођење Националне стратегије за остваривање права 
жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији за период 2020 –2025. 
године (Доступно на српском и енглеском језику, на: https://www.mpravde.gov.
rs/tekst/30567/nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava-i-svedoka-krivic-
nih-dela-u-republici-srbiji-za-period-2020-2025-godine-19082020.php, приступље-
но: 4. децембра 2021. године).
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момента првог контакта жртве са државним органима, па све до пру-
жања неопходних видова подршке и помоћи. Стратегијом су предви-
ђене активности на обезбеђивању услова за остваривање права жрта-
ва на информисање, права на употребу језика и превођење, права на 
правну помоћ и др. Стратегија је у пуној мери родно неутрална. Није 
предвиђено успостављање посебних облика помоћи и подршке жена-
ма жртвама родно заснованог насиља. С друге стране, Стратегија се 
не примењује на жртве насиља поводом којих нису вођени кривични 
поступци, тако да будућим системом заштите права жртава неће бити 
обухваћене све непосредне жртве насиља према женама и насиља у 
породици, нити сви чланови њихових породица. Предвиђене су по-
четне и сталне обуке за пружаоце помоћи и подршке. Како је Стра-
тегија донета 2020. године и још увек нема података о спроведеним 
активностима, пошло се од тога да ће оне бити реализоване у оквиру 
овог стратешког документа. Узети су у обзир извештаји о раду по-
стојећих служби подршке жртвама и сведоцима кривичних дела у 
оквиру правосудног система у Републици Србији и организација ци-
вилног друштва. 

Ревидирани Акциони план за Поглавље 2342 од 10. јула 
2020. године такође je узет у обзир, посебно активности које се 
тичу мера у вези са усвајањем Стратегије превенције и заштите од 
дискриминације.

Стратегија супротстављања ирегуларним миграцијама 
за период од 2018. до 2020. године43, има за циљ повећање регу-
ларности миграционих токова, уз уважавање безбедносних потре-
ба и развојних интереса Републике Србије и њених грађана, али и 
потребе поштовања људских права и слобода миграната. У Стра-
тегији се као посебан проблем идентификује повећано учешће ра-
њивих категорија миграната, као што су малолетна лица, старији, 
особе са инвалидитетом, жртве трговине људима и кријумчарења. 
Као посебан циљ је предвиђено обезбеђивање подршке у систе-
му заштите, посебно за рањиве групе ирегуларних миграната, и 
то превасходно за различите социјалне услуге које штите њихо-
ва људска права. Коначни извештај о спровођењу ове стратегије, 
које је израдило Министарство унутрашњих послова, прослеђен је 
Влади на усвајање. Како овај извештај није јавно доступан, узети 
су у обзир други извештаји који илуструју стање у области азила 
и миграција.44

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 2030. године45 подразумева да се про-
цеси у привреди и држави, као и у животу грађана, одвијају уз 
ниже економске трошкове и виши степен социјалне и еколошке 
одрживости  – виши стандард становништва уз смањење загађења 
и бољу заштиту природе. У том смислу, из примене Закона о енер-
гетици46 и Стратегије развоја енергетике Републике Србије треба 
да проистекне одговарајућа енергетска политика, која би уз аде-
кватну економску и социјалну политику, као и политику у обла-
сти заштите животне средине водила ка одрживом енергетском 
систему, ефикаснијој економији и већем друштвеном благостању, 
уз одрживе билансе природних ресурса и што ниже нивое загађе-
ња. Овом стратегијом се, између осталог, предвиђа да енергетски 
ефикасно и еколошки подобно понашање у енергетици захтева не-
селективну примену закона и недискриминаторну праксу, као и да 
су сигурно и безбедно снабдевање енергијом, њена доступност и 
расположивост под транспарентним и недискриминаторним усло-
вима, производња и коришћење у складу са принципима одрживог 
развоја, предуслови за успешно функционисање сваког друштва, 
подизање конкурентности националне привреде и коначно за бла-
гостање грађана. У току је израда нове Стратегије развоја енерге-
тике Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. 
године и Програма остваривања Стратегије,47 као и израда Инте-
грисаног националног енергетског и климатског плана (НЕКП) 
 – – – – – – – – – – – – – – –
42 Република Србија, Преговарачка група за Поглавље 23, Акциони план  – 

Поглавље 23: Правосуђе и основна права, јул 2020. (Доступно на: https://mprav-
de.gov.rs/files/Revidirani%20AP23%202207.pdf, приступљено: 4. децембра 2021. 
године).

43 „Службени гласник РС”, број 105/18.
44 Видети, на пример, Право на азил у Републици Србији у 2019. години, 

Београдски центар за људска права, Београд, 2020.  Доступно на: http://www.
bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2014/01/Pravo-na-azil-u-Srbiji-2019.
pdf (приступљено: 4. децембра 2021. године).

45 „Службени гласник РС”, број 101/15. 
46 „Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18  – др. закон и 40/21.
47 Саставни део ових документа је израда Извештаја о стратешкој процени утица-

ја Стратегије развоја енергетике на животну средину и Извештаја о стратешкој 
процени утицаја Програма остваривања Стратегије на животну средину.

Републике Србије за период од 2021. до 2030. године, са пројекци-
јама до 2050. године48.

Програм развоја електронске управе у Републици Србији 
за период од 2020. до 2022. године са Акционим планом за ње-
гово спровођење49 има за општи циљ развој ефикасне и кориснич-
ки оријентисане управе у дигиталном окружењу. Међу принципи-
ма и начелима на којима почива спровођење овог програма, поред 
осталих, препознати су начело родне равноправности и социјал-
не инклузије, као и начело једнакости и забране дискриминације. 
Програмом је предвиђено да ће се електронска управа развијати 
тако да информациони системи, платформе, софтвери и комплетна 
инфраструктура коју користи јавна управа буду успостављени на 
начин да омогуће једнаку расположивост и употребу свим кори-
сницима без обзира на пол, род, године, расу, верско, политичко 
или сексуално опредељење, припадност националној или етничкој 
мањини, имовинско стање или било који други основ дискримина-
ције, под условом да лице поседује рачунар и стабилну интернет 
конекцију. Такође, Програмом су планиране мере јавних политика 
тако да се обезбеди социјална инклузија, што подразумева да ће 
свим лицима бити доступне могућности које нуде иновативне тех-
нологије, а што ће временом позитивно утицати на превазилажење 
економских и социјалних разлика. То такође значи да доступност 
услуга електронске управе мора бити омогућена на нивоу целе др-
жаве подједнако.

У свим наведеним документима постоје одређене мере и 
активности које се односе на области друштвеног живота које су 
препознате као приоритетне у Стратегији превенције и заштите 
од дискриминације за период од 2022. до 2030. године (у даљем 
тексту: Стратегија), или се односе на групе лица које су у већем 
ризику од дискриминације. Стратегија је усаглашена са наведеним 
документима, на начин да не понавља мере и активности, док су 
поједине мере комплементарне са мерама утврђеним другим план-
ским документима и могу остварити синергијски учинак. Такође, 
неке мере представљају наставак или допуњавање мера и активно-
сти које су планиране у другим стратешким документима, а које 
нису у потпуности реализоване. 

У изради Стратегије су узети у обзир и налази евалуације 
Националне стратегије за родну равноправност за период од 
2016. до 2020. године50, чији је период важења истекао у време 
израде ове стратегије. Нова Стратегија за родну равноправност 
за период од 2021. до 2030. године51 је усвојена средином окто-
бра 2021. године. Поред тога, узети су у обзир и налази евалуације 
другог Националног акционог плана за примену Резолуције 
1325 Савета безбедности Уједињених нација – Жене, мир и бе-
збедност у Републици Србији (2017–2020)52.

2.2. Правни оквир

2.2.1. Устав 

Устав Републике Србије53 садржи широк каталог људских пра-
ва и гарантује, као једно од основних начела, једнакост свих пред 
законом и забрањује дискриминацију по било ком основу54. Устав, 
такође, изричито признаје могућност увођења посебних мера, које 
Република Србија може увести ради постизања пуне равноправ-
ности лица или групе лица која се налазе у суштински  неједна-
ком положају са осталим грађанима. Даље се јемчи равноправност 
 – – – – – – – – – – – – – – –
48 Нова Стратегија развоја енергетике ће, као и НЕКП, дефинисати нову енергет-

ску политику Републике Србије, у складу са Зеленом Агендом Европске уније, 
односно, политиком у области енергетике и климе. Важан део НЕКП-а је и де-
финисање процеса декарбонизације економије, а који подразумева спровођење 
праведне транзиције ка бољим условима рада и живота свих људи. Поред тога, 
формирана је и Национална коалиција за борбу против енергетског сирома-
штва.

49 „Службени гласник РС”, број 85/20.
50 Марија Бабовић и Оливера Вуковић, Завршна евалуација Националне стра-

тегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, SeCons, 
UNWomen, фебруар 2021. Доступно на: https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs/
sites/default/files/2021-09/Evaluacija%20Strategije%20za%20RR.pdf (приступље-
но: 4. децембра 2021. године).

51 „Службени гласник РС”, број 103/21.
52 Закључак Владе 05 број 337-12773/2016-1 од 19. маја 2017. године („Службени 

гласник РС”, број 53/17). Извештаји о спровођењу овог акционог плана доступ-
ни су на адреси: https://www.mod.gov.rs/lat/4352/akcioni-planovi-4352 (присту-
пљено: 4. децембра 2021. године). 

53 „Службени гласник РС”, број 98/06.
54 Члан 21. Устава Републике Србије.
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мушкараца и жена,55 као и једнакост пред законом и забрана дис-
криминације припадника националних мањина.56

2.2.2. Релевантни међународни стандарди

Република Србија је прихватила велики број међународних 
конвенција којима се гарантује начело једнакости и забрањује дис-
криминација. 

1 )  Универ за лни  инст рументи

Републику Србију обавезују конвенције из области заштите 
људских права, које су донете под окриљем Уједињених нација. У 
питању су следеће конвенције:

Међународни пакт о грађанским и политичким правима57 
гарантује једнакост свих пред законом и јемчи свима ефикасну зашти-
ту од дискриминације, по било ком основу (члан 26), као и било које 
заговарање националне, расне или верске мржње (члан 20. став 2).

Међународни пакт о економским, социјалним и култур-
ним правима58 обавезује државе уговорнице да обезбеде уживање 
гарантованих права без икакве дискриминације по било ком основу 
(члан 2. став 2) у области остварења и заштите права која гарантује.

Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације59 представља основни документ Уједињених 
нација у борби против расизма и дискриминације. Конвенција за-
хтева од држава уговорница да осуде сваку пропаганду и све ор-
ганизације које се руководе идејама или теоријама заснованим на 
супериорности једне расне, односно етничке групе, или које желе 
да оправдају или подрже сваки облик расне мржње или дискрими-
нације (члан 4). Државе су обавезне да забране сваки облик дис-
криминације који је заснован на овом основу и да без одлагања 
усвоје посебне мере. 

Конвенција о елиминисању свих облика дискримина-
ције жена60 је први међународноправни инструмент који на све-
обухватан начин гарантује људска права жена у свим областима 
друштвеног живота. Конвенцијом се намећу обавезе државама да 
националним уставима, законима и подзаконским актима признају 
и у свим случајевима заштите женска људска права, да елимини-
шу дискриминацију у свим њеним видовима, да помогну развој и 
еманципацију жена свим адекватним средствима, као и да укину 
обичаје и праксу којом се успостављају и одржавају родни стерео-
типи, а тиме и дискриминација према женама (члан 5).

Конвенција Уједињених нација о правима детета61 га-
рантује људска права и заштиту особама млађим од 18 година, 
забрањујући сваки облик дискриминације по било ком основу. 
Конвенција је заснована на четири основна принципа: недискри-
минацији, поштовању најбољег интереса детета, праву на живот, 
преживљавању и развоју, као и на уважавању ставова детета.

Конвенција о правима особа са инвалидитетом62 гаран-
тује потпуно и једнако уживање свих људских права особама са 
 – – – – – – – – – – – – – – –
55 Члан 15. Устава Републике Србије.
56 Члан 76. Устава Републике Србије.
57 Видети Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким 

правима („Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 7/71). Након 
одрицања од континуитета са Социјалистичком Федеративном Републиком 
Југославијом и давања сукцесорске изјаве, Република Србија је прихватила ва-
жење овог пакта 12. марта 2001. године.

58 Видети Закон о ратификацији Међународног пакта о економским, социјалним 
и културним правима („Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 
7/71). Након одрицања од континуитета са Социјалистичком Федеративном 
Републиком Југославијом и давања сукцесорске изјаве, Република Србија је 
прихватила важење овог пакта 12. марта 2001. године.

59 Закон о ратификацији Међународне конвенције о укидању свих облика ра-
сне дискриминације („Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 
31/67).  Након одрицања од континуитета са Социјалистичком Федеративном 
Републиком Југославијом и давања сукцесорске изјаве, Република Србија је 
прихватила важење ове конвенције 12. марта 2001. године.

60 Закон о ратификацији Конвенције о елиминисању свих облика дискримина-
ције жена „Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 11/81. Након 
одрицања од континуитета са Социјалистичком Федеративном Републиком 
Југославијом и давања сукцесорске изјаве, Република Србија је прихватила ва-
жење ове конвенције 12. марта 2001. године.

61 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета 
„Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист 
СРЈ  – Међународни уговориˮ, бр. 4/96 и 2/97. Након одрицања од континуитета 
са Социјалистичком Федеративном Републиком Југославијом и давања сукце-
сорске изјаве, Република Србија је прихватила важење ове конвенције 4. окто-
бра 2001. године.

62 Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом („Службени 
гласник РС  – Међународни уговори”, број 42/09).

инвалидитетом. Основна начела на којима Конвенција почива су: 
поштовање урођеног достојанства; индивидуална самосталност, 
укључујући слободу властитог избора и независност особа; забра-
на дискриминације; пуно и ефикасно учешће и укључивање у дру-
штво; уважавање разлика и прихватање особа са инвалидитетом; 
једнаке могућности; доступност; равноправност жена и мушка-
раца; уважавање развојних способности деце са инвалидитетом, 
као и поштовање права деце са инвалидитетом на очување свог 
идентитета. Конвенција прописује обавезу држава уговорница да 
забране сваку дискриминацију по основу инвалидитета и гаранту-
ју особама са инвалидитетом једнаку и ефикасну правну заштиту 
од дискриминације. Државе су у обавези да предузму све адекват-
не кораке да обезбеде разумно прилагођавање. 

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни или поступака63 дефинише и забрањује 
три облика злостављања: тортуру, нечовечно и понижавајуће посту-
пање и кажњавање, и предвиђа низ законских, административних, 
правних и других мера које се тичу превенције, истраге, извођења 
пред лице правде оних који не поштују одредбе о забрани злоставља-
ња, као и обезбеђење одштете жртвама. Конвенцијом се забрањује 
протеривање у земљу у којој лицу прети опасност од неког облика 
злостављања. Од држава се посебно захтева да неодложно изврше 
непристрасну истрагу сваки пут када постоје оправдани разлози за 
сумњу да је дошло до мучења, а пракса показује да таква истрага че-
сто изостаје у случају када је жртва припадник неке осетљиве групе. 

У циљу успостављања надзора над имплементацијом обаве-
за које су државе преузеле прихватањем поменутих међународних 
уговора, формирана су посебна експертска тела  – комитети Уједи-
њених нација, који, између осталог, ближе тумаче одредбе из кон-
венција у општим коментарима, односно, општим препорукама. 
Велики број ових општих коментара односи се управо на област 
недискриминације и унапређења положаја припадника и припад-
ница група које су у већем ризику од дискриминације. 

Иако није правно обавезујући акт, важне смернице за делова-
ње на плану сузбијања дискриминације пружа Агенда Уједињених 
нација о одрживом развоју до 2030. године, кроз набројане циље-
ве одрживог развоја64. Борба против дискриминације је од наро-
чите важности за реализацију следећих циљева одрживог разво-
ја: 5. циљ: „Родна равноправност: постићи родну равноправност 
и оснажити све жене и девојчице”; 8. циљ: „Достојанствен рад и 
економски раст: промовисати инклузиван и одржив економски 
раст, запосленост и достојанствен рад за све”; 10. циљ: „Смање-
ње неједнакости: смањити неједнакост између и унутар држава”, 
као и 16. циљ: „Мир, правда и снажне институције: промовисати 
мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити 
приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и инклу-
зивне институције на свим нивоима”.

2 )  Европски  инст рументи

Поред универзалних стандарда у области недискриминације, 
за Републику Србију су од нарочитог значаја међународни инстру-
менти, донети под окриљем две регионалне организације: Савета 
Европе и Европске уније. 

а) Савет Европе

Европска конвенција о људским правима и основним 
слободама65 гарантује уживање грађанских и политичких права. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
63 Закон о ратификацији Конвенције против тортуре и других сурових, нељудских 

или понижавајућих казни или поступака „Службени лист СФРЈ  – Међународни 
уговори”, број 9/91. Након одрицања од континуитета са Социјалистичком 
Федеративном Републиком Југославијом и давања сукцесорске изјаве, 
Република Србија је прихватила важење ове конвенције 12. марта 2001. године.

64 United Nations Agenda 2030, A/RES/70/1. Доступно на: https://www.un.org/en/
development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_
RES_70_1_E.pdf (приступљено: 4. децембра 2021. године).

65 Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основ-
них слобода, измењене у складу са Протоколом број 11, Протокола уз Конвенцију 
за заштиту људских права и основних слобода, Протокола број 4 уз Конвенцију 
за заштиту људских права и основних слобода којим се обезбеђују извесна права 
и слободе који нису укључени у Конвенцију и први Протокол уз њу, Протокола 
број 6 уз Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода о укида-
њу смртне казне, Протокола број 7 уз Конвенцију за заштиту људских права и 
основних слобода, Протокола број 12 уз Конвенцију за заштиту људских права 
и основних слобода и Протокола број 13 уз Конвенцију за заштиту људских пра-
ва и основних слобода о укидању смртне казне у свим околностима („Службени 
лист СЦГ  – Међународни уговори”, бр. 9/03, 5/05 и 7/05  – исправка и „Службени 
гласник РС  – Међународни уговори”, бр. 12/10 и 10/15).
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Овом конвенцијом се забрањује дискриминација, по било ком 
основу, у остваривању права која су њоме гарантована (члан 14), 
и прописује се општа забрана дискриминације (члан 1. Дванаестог 
протокола уз Европску конвенцију)66. На основу ове конвенције 
установљен је Европски суд за људска права, који је у својој јурис-
пруденцији успоставио релевантне стандарде у области недискри-
минације, које такође обавезују Републику Србију. 

Европска социјална повеља67 и Ревидирана европска со-
цијална повеља68 има за циљ унапређење поштовања и уживања 
економских и социјалних права.

Европска повеља о регионалним или мањинским језици-
ма69 има за циљ да унапреди историјске регионалне и мањинске 
језике у Европи. Повеља установљава бројне конкретне мере у ра-
зличитим областима живота, како би се подстакло коришћење ре-
гионалних и мањинских језика у образовању, правосуђу, управи, 
јавним сервисима, државним медијима, културним, економским и 
социјалним активностима и међународној размени.

Оквирна конвенција о заштити националних мањина70 
штити права припадника националних мањина. Конвенција га-
рантује различита права мањина, обавезује државе да обезбеде 
уживање ових права и признаје бројна колективна права мањина. 
Основни принцип ове конвенције је принцип једнакости и забране 
дискриминације према припадницима националних мањина. 

Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против 
насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвен-
ција)71 препознаје насиље над женама као манифестацију исто-
ријски неједнаких односа моћи измећу жена и мушкараца, који су 
довели до дискриминације жена и немогућности њиховог напре-
довања у пуној мери. Један од циљева Истанбулске конвенције је-
сте допринос у сузбијању свих облика дискриминације над жена-
ма и промоција суштинске једнакости између мушкараца и жена, 
укључујући и оснаживање жена. 

б) Европска унија

Република Србија је стекла статус кандидата за приступање 
Европској унији 1. марта 2012. године и стандарди установљени 
у оквиру Европске уније још увек за њу нису правно обавезујући, 
али представљају важан путоказ у процесу хармонизације пропи-
са са правом Европске уније и предуслов за стицање њеног пуно-
правног чланства. Такође, имајући у виду да Стратегија покрива 
период до пројектованог времена приступања Републике Србије 
Европској унији (2025. година), важно је узети у обзир стандарде 
и тековине Европске уније у циљу потпуног усаглашавања дома-
ћег правног оквира и праксе са овим стандардима. 

Повеља о основним правима у Европској унији72 пружа 
каталог људских права гарантованих у Европској унији. Трећа гла-
ва Повеље посвећена је остварењу начела једнакости (чл. 20. до 
26) и гарантује како једнакост свих пред законом, тако и забрану 
дискриминације по било ком основу.

Директива о расној дискриминацији73 забрањује дискри-
минацију по основу расног или етничког порекла у контексту за-
пошљавања, али и у контексту приступа социјалној сигурности и 
заштити, као и добрима и услугама. 

Директива о једнакости при запошљавању74 забрањује 
дискриминацију по основу пола, верског уверења, узраста и инва-
лидитета у области запошљавања. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
66 „Савет Европе, Европски суд за људска права, Европска конвенција о људ-

ским правима  – са измјенама предвиђеним Протоколима бр. 11, 14 и 15, 
с Протоколима бр. 1, 4, 6, 7, 12, 13 и 16, Стразбур: Савет Европе, страна 46. 
Доступно на: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_MNE.pdf (присту-
пљено: 5. децембра 2021. године).

67 Видети публикацију: Савет Европе, Европска социјална повеља  – Повеља, про-
токоли, пречишћени текст (Доступно на: https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/
Evropska_socijalna_povelja.pdf, приступљено: 5. децембра 2021. године).

68 Закон о потврђивању Ревидиране европске социјалне повеље („Службени гла-
сник РС  – Међународни уговори”, број 42/09).

69 Закон о ратификацији Европске повеље о регионалним или мањинским језици-
ма („Службени лист СЦГ  – Међународни уговори”, број 18/05).

70 Закон о потврђивању Оквирне конвенције за заштиту националних мањина 
(„Службени лист СРЈ  – Међународни уговори”, број 6/98).

71 Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби про-
тив насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник РС  – 
Међународни уговори”, број 12/13).

72 Текст на енглеском језику доступан је на: https://www.europarl.europa.eu/charter/
pdf/text_en.pdf (приступљено: 5. децембра 2021. године).

73 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal 
treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin.

74 Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general 
framework for equal treatment in employment and occupation.

Директива у области социјалног осигурања75 захтева 
остварење једнаког третмана жена и мушкараца у области заштите 
од болести, инвалидитета, старости, несрећа на послу и професио-
налних болести, као и незапослености.

Директива о трудним радницама76 захтева минималне мере 
за унапређење безбедности и здравља на раду трудних радница и 
жена које су се скоро породиле или доје, укључујући и право на 
породиљско одсуство од најмање 14 недеља. 

Директива о непуном радном времену77 има за циљ да уки-
не дискриминацију радника који раде получасовно радно време и 
да побољша услове њиховог рада.

Директива о обављању посла на одређено време78 има за 
циљ да унапреди квалитет рада на одређено време обезбеђењем 
недискриминације и успостављањем механизама за спречавање 
злоупотреба које настају превеликим коришћењем уговора на 
одређено време.

Директива о једнаком третману у области рада79 укључује 
дефиницију посредне дискриминације, узнемиравања и сексуал-
ног узнемиравања, и захтева од држава чланица да успоставе тела 
за равноправност која ће унапредити, анализирати, надгледати и 
подржати једнак третман жена и мушкараца.

Директива о добрима и услугама80 примењује се изван 
области рада и запошљавања и захтева једнак третман жена и му-
шкараца у приступу добрима и услугама које су доступне јавности.

Консолидована директива81 обухвата на једном месту седам 
директива које су престале да важе (Директива 75/117, Директива 
76/207 (измењена Директивом 2002/73), Директива 97/80 (измење-
на Директивом 98/52) и Директива 86/378 (измењена Директивом 
96/97)) којима се гарантује једнакост жена у области рада и запо-
шљавања.

Директива о једнаком третману самозапослених мушка-
раца и жена82 тражи од држава чланица да обезбеде да радници, 
брачни другови и партнери имају најмање 14 недеља одсуства за 
бригу о детету и да им се гарантује социјална заштита.

2.3. Законодавни оквир

2.3.1. Антидискриминациони закони

Законодавни антидискриминациони оквир Републике Србије 
у великој мери је усаглашен са наведеним међународним извори-
ма и чини га неколико закона:

Закон о забрани дискриминације83 представља општи ан-
тидискриминациони закон у Републици Србији. Овим законом 
уведена је општа забрана дискриминације, дефинисан је појам 
дискриминације, затим различити облици и посебни случајеви 
дискриминације, а регулисана је и судска заштита од дискрими-
нације. Законом је основан Повереник за заштиту равноправности 
као самосталан државни орган, независан у обављању послова 
утврђених законом. Изменама и допунама Закона о забрани дис-
криминације из 2021. године, дефиниција посредне дискримина-
ције је усклађена са дефиницијом садржаном у антидискримина-
ционим директивама Европске уније, а листа заштићених личних 
својстава је проширена тако што су род, полне карактеристике и 
 – – – – – – – – – – – – – – –
75 Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation 

of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security.
76 Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992 on the introduction of measures to 

encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and 
workers who have recently given birth or are breastfeeding.

77 Council Directive 97/81/EC of 15 December 1997 concerning the Framework 
Agreement on part-time work.

78 Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999 concerning the framework agreement 
on fixed-term work.

79 Directive 2002/73/EC of the European Parliament and of the Council of 23 
September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation 
of the principle of equal treatment for men and women as regards access to 
employment, vocational training and promotion, and working conditions. 

80 Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004 implementing the principle of 
equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and 
services.

81 Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 
on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of 
men and women in matters of employment and occupation (recast). 

82 Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 
2010 on the application of the principle of equal treatment between men and women 
engaged in an activity in a self-employed capacity and repealing Council Directive 
86/613/EEC.

83 „Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21.
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ниво прихода прописани као посебна лична својства. Изричито су 
забрањени сегрегација, навођење на дискриминацију и сексуално 
узнемиравање, као и интерсекцијска дискриминација, као тежак 
облик дискриминације. Утврђена је обавеза послодаваца у погле-
ду приступа и разумног прилагођавања радног места, као и обаве-
за органа јавне власти да приликом припреме новог прописа или 
јавне политике од значаја за остваривање права социоекономски 
угрожених лица или група лица, изврши процену утицаја пропи-
са или политике и њихове усаглашености са начелом једнакости. 
Прописани су изузеци од начела једнакости на основу старосног 
доба, а регулисана је и дискриминација у области становања као 
посебан случај дискриминације. Проширена су овлашћења Пове-
реника за заштиту равноправности, а одговарајућим допунама за-
кона створени су законски услови за очување континуитета у раду 
ове институције.

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалиди-
тетом84 уређује општи режим забране дискриминације по основу 
инвалидитета, посебнe случајевe дискриминације особа са инва-
лидитетом, поступак заштите особа изложених дискриминацији и 
мере које се предузимају ради подстицања равноправности и со-
цијалне укључености особа са инвалидитетом. Поред овог закона, 
потребно је поменути и Закон о професионалној рехабилитаци-
ји и запошљавању особа са инвалидитетом85, којим се уређују: 
подстицаји за запошљавање ради стварања услова за равноправно 
укључивање особа са инвалидитетом на тржиште рада; процена 
радних способности; професионална рехабилитација; обавеза за-
пошљавања особа са инвалидитетом; и услови за оснивање и оба-
вљање делатности предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом и других посебних облика 
запошљавања и радног ангажовања особа са инвалидитетом.

Законом о родној равноправности86 прописане су мере по-
литике за остваривање и унапређивање родне равноправности, 
врсте планских аката у области родне равноправности и начин 
извештавања о њиховој реализацији, институционални оквир за 
остваривање родне равноправности, надзор над применом закона 
и друга питања од значаја за остваривање и унапређивање родне 
равноправности. Законом је операционализован процес увођења 
родне перспективе прописивањем обавезе усвајања посебних мера, 
родно одговорног буџетирања, прикупљања родно осетљивих по-
датака и усвајања планских аката. Законом су прописане посебне 
мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у 16 
различитих области. Регулисане су врсте планских аката за спрово-
ђење политике родне равноправности, доносиоци, начин усвајања 
и начин извештавања о њиховом спровођењу. Утврђена је обавеза 
усвајања Националне стратегије за родну равноправност и Акци-
оног плана за њено спровођење, акционог плана за родну равно-
правност од стране јединице територијалне аутономије и јединица 
локалне самоуправе, затим, обавеза органа јавне власти и посло-
даваца да у своје планове и програме рада унесу део о родној рав-
ноправности, као и обавеза усвајања плана управљања ризицима 
од повреде принципа родне равноправности, чиме је успостављена 
институционална инфраструктура родне равноправности. 

Закон о заштити права и слобода националних мањина87 
уређује начин остваривања индивидуалних и колективних права 
припадника националних мањина. Законом се као једно од основ-
них начела прокламује забрана дискриминације, и то „сваки облик 
дискриминације на националној, етничкој, расној, језичкој, вер-
ској и свакој другој основи, према националним мањинама и лици-
ма која припадају националним мањинама”.

2.3.2. Други закони

Поред неколико антидискриминационих закона, у правном 
поретку Републике Србије многи закони садрже антидискримина-
циону клаузулу у областима које регулишу.

Закон о раду88 забрањује дискриминацију у области рада и 
запошљавања и забрањује непосредну и посредну дискриминаци-
ју, као и узнемиравање и сексуално узнемиравање. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
84 „Службени гласник РС”, бр. 33/06 и 13/16.
85 „Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 32/13. 
86 „Службени гласник РС”, број 52/21.
87 „Службени лист СРЈ”, број 11/02, „Службени лист СЦГ”, број 1/03  – Уставна 

повеља и „Службени гласник РС”, бр. 72/09  – др. закон, 97/13  – УС и 47/18. 
88 „Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17  – УС, 113/17 

и 95/18  – аутентично тумачење.

Закон о социјалној заштити89 има за циљ да обезбеди до-
ступност услуга социјалне заштите и остваривање права у социјал-
ној заштити, без дискриминације, као и да створи једнаке могућ-
ности за самосталан живот и да подстиче социјалну укљученост. 
Услуге у систему социјалне заштите подељене су на: услуге про-
цена и планирања, дневне услуге у заједници, услуге подршке за 
самосталан живот, саветодавно-терапијске и социјално-едукатив-
не услуге, као и услуге смештаја. Корисник права или услуга соци-
јалне заштите јесте појединац, односно породица која се суочава 
са препрекама у задовољавању потреба, без обзира на националну 
припадност, верску, политичку или било коју другу припадност. 
Услуге процене и планирања обезбеђује Република Србија, дневне 
услуге у заједници обезбеђује јединица локалне самоуправе, услу-
ге подршке за самосталан живот обезбеђује јединица локалне са-
моуправе, осим ако Законом о социјалној заштити није другачије 
предвиђено, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услу-
ге обезбеђује јединица локалне самоуправе, аутономна покрајина, 
односно Република Србија, а услуге смештаја обезбеђује Републи-
ка Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, 
у складу са Законом о социјалној заштити. Међутим, у којој мери 
су развијене и доступне услуге социјалне заштите зависи од нивоа 
развијености и обезбеђивања њихове одрживости. Уколико је нека 
услуга доступна у локалној заједници, доступна је свим грађанима 
на територији јединице локалне самоуправе, у зависности од сте-
пена развијености и корисника којима је намењена. Поступак за 
коришћење услуга у складу са Законом о социјалној заштити, без 
обзира на то да ли услугу обезбеђује Република Србија, аутономна 
покрајина или јединица локалне самоуправе, спроводи центар за 
социјални рад, по службеној дужности или на захтев корисника. 
Центар за социјални рад одлучује о коришћењу услуга из члана 
68. став 1. Закона о социјалној заштити, применом одредаба зако-
на којим се уређује општи управни поступак, уз поштовање свих 
начела рада и доступности услуга. Против Решења којим се одбија 
захтев за коришћење услуге из члана 68. став 1. наведеног закона, 
лице може поднети жалбу органу који обезбеђује услугу. Услуге 
су доступне свим грађанима и грађанкама у Републици Србији, уз 
уважавање њихових моралних, културних и религијских права у 
складу са гарантованим људским правима и слободама. Законом о 
социјалној заштити дефинисана су начела социјалне заштите. На-
чело поштовања интегритета и достојанства корисника дефинише 
да се кориснику пружи социјална заштита уз поштовање његовог 
психичког и физичког интегритета, безбедности, као и уз уважа-
вање његових моралних, културних и религијских права у складу 
са гарантованим људским правима и слободама. Начело забране 
дискриминације забрањује дискриминацију корисника социјалне 
заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, 
социјалног порекла, сексуалне оријентације, вероисповести, поли-
тичког, синдикалног или другог опредељења, имовног стања, кул-
туре, језика, инвалидитета, природе социјалне искључености или 
другог личног својства. Обавеза је свих запослених у социјалној 
заштити да поштују начело поштовања интегритета и достојан-
ства, забране дискриминације, начело најбољег интереса корисни-
ка, ефикасности и целовитости социјалне заштите без обзира на 
животни циклус, пол, етничко и културно порекло, језик, верои-
сповест, животне навике, развојне потребе и потребе за додатном 
подршком у свакодневном функционисању.

Закон о здравственој заштити90 прописује као једно од основ-
них начела, начело поштовања људских права, које подразумева 
обезбеђење равноправности полова, уважавање моралних, култур-
них, религијских и филозофских уверења грађана, као и принцип 
правичности здравствене заштите, који подразумева забрану дис-
криминације у пружању здравствене заштите по било ком основу.

Закон о здравственом осигурању91 прописује да сви појмо-
ви који се користе у овом закону у граматичком мушком роду, под-
разумевају природни мушки и женски род лица на које се односе92. 
Осим тога, у самом Закону о здравственом осигурању, у погледу 
основа осигурања, самих права и услова за њихово коришћење, не 
прави се разлика по неком личном својству, осим уколико је само 
право везано искључиво за неку популациону групу (нпр. деца, 
труднице и сл.). 
 – – – – – – – – – – – – – – –
89 „Службени гласник РС”, број 24/11.
90 „Службени гласник РС”, број 25/19.
91 „Службени гласник РС”, број 25/19.
92 Члан 10. став 2.



1. фебруар 2022. Број 12 69
Закон о правима пацијената93 прописује права пацијената 

приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и 
начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима 
и дужностима пацијената. Пацијентима се гарантује једнако пра-
во на квалитетну и континуирану заштиту, као и једнак приступ 
здравственој служби, без дискриминације.

Закон о заштити лица са менталним сметњама94 уређује 
основна начела, организовање и спровођење заштите менталног 
здравља, као и начин, поступак, организацију и услове лечења и 
смештај без пристанка лица са менталним сметњама у здравстве-
не установе. Закон прописује да сва лица са менталним инвали-
дитетом имају право на једнаке услове лечења, који су примерени 
њиховим здравственим потребама.

Закон о основама система образовања и васпитања95 
представља кровни закон у области образовања и прописује да су 
грађани једнаки у остваривању права на образовање и васпитање. 
Закон прописује да је принцип једнакости и доступности оства-
ривања права на образовање и васпитање заснован на принципу 
социјалне правде и принципу једнаких шанси без дискриминаци-
је. Васпитно-образовна установа је дужна да предузме све мере 
прописане овим законом када се посумња или утврди дискрими-
наторно понашање. 

Закон о предшколском васпитању и образовању96 про-
писује као један од принципа овог нивоа образовања доступност, 
која подразумева једнако право и доступност свих облика пред-
школског васпитања и образовања, без дискриминације и издваја-
ња по било ком основу. 

Закон о основном образовању и васпитању97 прописује као 
један од основних задатака школе да омогући квалитетно образо-
вање и васпитање за свако дете и ученика, под једнаким условима, 
без обзира на то где се школа налази, односно, где се одвија обра-
зовање. Запослени у школи имају обавезу да промовишу једнакост 
међу свим ученицима и активно се супротставе свим врстама дис-
криминације и насиља. 

Закон о средњем образовању и васпитању98 прописује да 
школски програми укључују и програме заштите од насиља и за-
немаривања, и програме превенције других облика ризичног пона-
шања, као и програм заштите од дискриминације. 

Закон о високом образовању99 прописује да је овај ниво 
образовања заснован на поштовању људских права и слобода, 
укључујући и забрану свих облика дискриминације. 

Закон о полицији100 прописује да су запослени у министар-
ству и полицији дужни да једнако поступају према свим лицима, 
без обзира на њихову расну, полну или националну припадност, 
као и њихове различитости које проистичу из неког њиховог лич-
ног својства. 

Закон о младима101 уређује мере и активности чији је циљ 
унапређивање друштвеног положаја младих и стварање услова за 
остваривање потреба младих у свим областима које су од интереса 
за младе. 

Закон о спорту102 забрањује сваки облик дискриминације, 
укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спорт-
ских стручњака, спортских организација и других лица учесника 
у систему спорта, као и професионалних спортиста и оних који 
то желе да постану у погледу запошљавања, зараде и услова рада. 
Спортске организације су посебно у обавези да промовишу равно-
правност међу децом и активно се супротстављају свим врстама 
злоупотреба, злостављања, дискриминације и насиља.

Закон о јавном информисању и медијима103 прокламује 
слободу јавног информисања и забрањује сваки облик дискрими-
нације уредника медија, новинара и других лица у области јавног 
информисања, нарочито према њиховој политичкој опредељено-
сти и уверењу или другом личном својству.
 – – – – – – – – – – – – – – –
93 „Службени гласник РС”, бр. 45/13 и 25/19  – др. закон.
94 „Службени гласник РС”, број 45/13.
95 „Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 10/19 и 6/20.
96 „Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17, 113/17  – др. закон и 10/19.
97 „Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон и 10/19.
98 „Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18  – др. закон, 6/20 и 52/21.
99 „Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20  – др. 

закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21  – др. закон и 67/21.
100 „Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18.
101 „Службени гласник РС”, број 50/11.
102 „Службени гласник РС”, број 10/16.
103 „Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16  – аутентично тумачење.

Закон о електронским медијима104 уређује организацију 
и рад Регулаторног тела за електронске медије, услове и начин 
пружања аудио и аудио-визуелних медијских услуга, као и усло-
ве и поступак за издавање дозвола за пружање тих услуга. Закон 
прописује да се наведено регулаторно тело стара да програмски 
садржај пружалаца медијске услуге не садржи информације који-
ма се подстиче дискриминација, мржња или насиље због било ког 
личног својства. Такође, посебно се обавезује пружалац медијске 
услуге да у складу са својим финансијским и техничким могућно-
стима, свој програм и садржај учини доступним особама оштеће-
ног слуха и вида.

Закон о јавним медијским сервисима105 уређује рад јавних 
медијских сервиса у Републици Србији, у складу са европским 
стандардима и међународним инструментима у области електрон-
ских медија. Основна делатност јавног медијског сервиса, између 
осталог, мора бити у функцији остваривања јавног интереса, од-
носно, објављивања садржаја чији је циљ остваривање људских 
права и слобода, као и унапређивање политичке, полне, међунаци-
оналне и верске толеранције и разумевања.

Закон о електронским комуникацијама106 уређује услове и 
начин за обављање делатности у области електронских комуника-
ција. Као један од циљева и начела регулисања односа у области 
електронских комуникација, закон прописује обезбеђивање до-
ступности услуга универзалног сервиса свим грађанима у Репу-
блици Србији, уз задовољење потреба специфичних друштвених 
група, укључујући особе са инвалидитетом, старије и социјално 
угрожене кориснике и обезбеђење максималне користи за њих, на-
рочито у виду избора, цене и квалитета услуга.

Закон о оглашавању107 регулише садржину огласне поруке, 
као и општа и посебна правила оглашавања и директно оглашава-
ње. Закон се примењује на оглашавање без обзира на начин и сред-
ство којим се оно врши. Оглашавање мора да буде засновано на 
принципу коришћења дозвољених средстава за постизање циља 
и другим принципима друштвене одговорности и не сме изазива-
ти мржњу или нетолеранцију, нити садржати изјаве или визуел-
но представљање које се може сматрати увредљивим. Законом се 
посебно забрањује да огласна порука, непосредно или посредно, 
подстиче дискриминацију по било ком основу. Такође је забрање-
но и неоправдано одбити објављивање, односно емитовање огла-
сне поруке или на други начин неоправдано правити разлику или 
неједнако поступати према различитим оглашивачима.

Закон о азилу и привременој заштити108 уређује статус, 
права и обавезе тражилаца азила и лица којима је признато право 
на азил и додељена привремена заштита, забрањује дискримина-
цију у овој области и дефинише посебно осетљиве категорије тра-
жилаца азила.

Закон о странцима109 уређује улазак, кретање, боравак и 
враћање странаца, дефинише посебно осетљиве категорије стра-
наца и уводи институт заштите претпостављене жртве и жртве тр-
говине људима, као и институт привременог боравка. Законом је 
омогућено да по овим основима странцу буде одобрен привреме-
ни боравак из хуманитарних разлога, као и институт самосталног 
боравка странаца. Прописана су, такође, начела која се примењују 
приликом одобравања привременог и сталног боравка странаца, 
као и у поступку враћања, којима су прописане обавезе надлежних 
органа у поступању према странцима, имајући у виду специфичну 
ситуацију у којој се налазе. 

Кривични законик110 уређује кривичноправну заштиту од 
дискриминације у виду неколико кривичних дела у вези са забра-
ном дискриминације: повреда равноправности111, повреда права 
употребе језика и писма112, расна и друга дискриминација и изази-
вање националне, расне и верске мржње и нетрпељивости113.

Закон о енергетици114 предвиђа, између осталог, да све мере 
и активности које се предузимају ради остваривања дугорочних 
 – – – – – – – – – – – – – – –
104 „Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 6/16  – др. закон.
105 „Службени гласник РС”, бр. 83/14, 103/15, 108/16 и 161/20. 
106 „Службени гласник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС, 62/14 и 95/18  – др. закон.
107 „Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 52/19  – др. закон.
108 „Службени гласник РС”, број 24/18.
109 „Службени гласник РС”, бр. 24/18 и 31/19.
110 „Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05  – исправка, 107/05  – исправка, 72/09, 

111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19.
111 Члан 128. Кривичног законика. 
112 Члан 129. Кривичног законика. 
113 Члан 317. Кривичног законика.
114 „Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18  – др. закон и 40/21. 
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циљева енергетске политике морају бити недискриминаторне, 
засноване на начелима слободног тржишта, не могу неоправда-
но стварати додатне обавезе учесницима на тржишту електричне 
енергије и морају бити оправдане у смислу њиховог економског и 
социјалног ефекта на крајње купце. Закон уређује издавање енер-
гетске дозволе под истим условима домаћим и страним правним 
или физичким лицима или предузетницима, уз пуно поштовање 
принципа недискриминације и применом критеријума који мо-
рају бити објективни и јавни. Поред тога, овај закон дефинише 
институт регулисаних цена, којим се обезбеђује, између осталог, 
недискриминација, односно једнаки положај исте категорије и 
групе купаца и корисника система. Даље, прописана је дужност 
оператора система да обезбеде недискриминаторан и транспарен-
тан приступ систему, а за оператора преносног система и да ус-
постави и објави транспарентну, ефикасну и недискриминаторну 
Процедуру за прикључење објеката на преносни систем. Поред 
наведеног, прописана је обавеза снабдевача да према крајњим куп-
цима поступа на недискриминаторан начин. Законом о енергетици 
дефинисана je категорија енергетски угроженог купца, која је бли-
же уређена Уредбом о енергетски угроженом купцу115, а која до-
приноси смањењу енергетског сиромаштва, као и већем приступу 
енергији кроз јавну подршку становништву лошијег материјалног 
стања. Предметном уредбом корисници новчане социјалне помо-
ћи и дечијег додатка препознати су као посебна категорија, те сти-
чу статус на основу акта којим им је признато неко од тих права, 
без обзира да ли испуњавају остале прописане услове.

Закон о електронској управи116, поред осталог, прописује да 
свако има права да користи услугу електронске управе (члан 7), као 
и да сви корисници услуге електронске управе на једнак начин и 
под једнаким условима имају приступ електронским подацима и 
документима и равноправни су у остваривању овог права. Закон по-
себно истиче да се услуга електронске управе пружа на начин који 
обезбеђује приступ и коришћење особама са инвалидитетом без 
техничких, аудио-визуелних, семантичких и језичких ограничења.

Закон о планирању и изградњи117 у члану 5. прописује 
обезбеђење несметаног кретања и приступ особама са инвалиди-
тетом, деци и старијима. Овом одредбом се захтева да сви објекти 
за јавну употребу, као и зграде и стамбено-пословне зграде буду 
приступачне тако да је свима омогућен несметан приступ, крета-
ње и боравак.

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeди-
ницама локалне самоуправе118 у члану 47. став 3. прописује да 
ће Влада посебно водити рачуна о националном саставу станов-
ништва и одговарајућој заступљености припадника националних 
мањина приликом уређивања критеријума за разврставање радних 
места и мерила за опис радних места службеника.

Закон о службеној употреби језика и писама119 у члану 1. став 
3. прописује да су на подручјима Републике Србије на којима живе 
припадници националних мањина, у службеној употреби, истовреме-
но са српским језиком, и језици и писма националних мањина.

Законом о националним саветима националних мањи-
на120 се уређује правни положај и овлашћења националних савета 
националних мањина у области културе, образовања, обавешта-
вања и службене употребе језика и писма, као и поступак избора 
националних савета, њихово финансирање и друга питања од зна-
чаја за рад националних савета.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

3.1. Оствареност циљева постављених у претходној стратегији

Током израде Стратегије вођено је рачуна о мерама које су 
биле планиране у претходном стратешком документу, али које 
 – – – – – – – – – – – – – – –
115 „Службени гласник РС”, бр. 113/15, 48/16  – др. правилник, 88/16  – др. пра-

вилник, 49/17  – др. правилник, 104/17  – др. правилник, 36/18  – др. правилник, 
59/18, 88/18  – др. правилник, 34/19  – др. правилник, 82/19  – др. правилник, 
76/20  – др. правилник, 144/20  – др. правилник и 51/21  – др. правилник.

116 „Службени гласник РС”, број 27/18.
117 „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09  – исправка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 

42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19  – др. 
закон, 9/20 и 52/21.

118 „Службени гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 113/17  – др. закон, 95/18 и 114/21.
119 „Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93  – др. закон, 67/93  – др. закон, 48/94  – 

др. закон, 101/05  – др. закон, 30/10, 47/18 и 48/18  – исправка.
120 „Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14  – УС, 55/14 и 47/18.

нису реализоване. Оствареност постављених циљева у претходној 
стратегији сагледана је ослањањем на следеће документе:

 – Анализу примене Стратегије превенције и заштите од дис-
криминације за период 2014 –2018. године, која је заснована на 
компаративној анализи свих извештаја о спровођењу Акционог 
плана за њену реализацију;

 – Анализу ефеката, односно, Полазне основе за израду нове 
Стратегије;

 – Редовне годишње извештаје Повереника за заштиту равно-
правности;

 – Извештаје којима се евалуирају навeдени стратешки доку-
менти; 

 – Извештаје релевантних међународних тела о нивоу пошто-
вања људских права у Републици Србији121;

 – Извештаје организација цивилног друштва којима се илу-
струје положај припадника група које су у већем ризику од дис-
криминације. 

Анализа примене прве Стратегије превенције и заштите од 
дискриминације је показала да су учињени позитивни помаци у 
погледу унапређења политика и прописа, системске превенци-
је дискриминације и побољшања праксе антидискриминационог 
поступања, као и у области унапређења компетенција државних, 
односно, јавних службеника. Ипак, у сваком од ових домена утвр-
ђено је да неке планиране мере нису реализоване, да су делимич-
но реализоване или да реализатори мера нису давали податке о 
њиховој реализацији. Поред тога, најтеже је оценити испуњеност 
системских (структурних) мера за превенцију и заштиту од дис-
криминације, за које је потребно да прође дужи временски период 
да би ефекти могли да се мере.

Претходна стратегија је била подељена по групама које су у 
већем ризику од дискриминације. У питању су:

1) националне мањине (16 мера);
2) жене (13 мера);
3) ЛГБТ*122 особе (17 мера);
4) особе са инвалидитетом (17 мера);
5) старије особе (8 мера);
6) деца (10 мера);
7) избеглице, интерно расељена лица и други мигранти (15 

мера);
8) верске мањине (4 мере);
9) особе дискриминисане због здравственог стања (8 мера).
Од 127 анализираних стратешких мера, највећи број се одно-

си на све групе које се налазе у већем ризику од дискриминације 
(19 мера), док су остале мере биле посебно усмерене на неку од 
горе наведених група. Од 19 системских мера, реализовано је осам 
(42,1%), девет је делимично реализовано (47,4%) а две мере нису 
реализоване (10,5%). Како је анализа показала, највећи проценат 
реализације планираних мера остварен је у односу на избеглице, 
расељена лица и друге угрожене мигрантске групе (80%) и децу 
(60%), док је најмање реализовано мера које су се односиле на 
унапређење положаја старијих особа (12,5%). 

Када је реч о предвиђеним системским мерама, напредак 
је уочен у погледу успостављања одговарајућег законодавног и 
стратешког оквира забране дискриминације, успостављања нових 
механизама и побољшане међуресорне и сарадње са цивилним 
 – – – – – – – – – – – – – – –
121 Овде се примарно мисли на извештаје Европске комисије о напретку Републике 

Србије (Доступно на: https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/
godisnji-izvestaji-ek, приступљено: 5. децембра 2021. године), као и на меха-
низме Уједињених нација: Закључна запажања Комитета за економска, соци-
јална и културна права о другом периодичном извештају Србије о примени 
Међународног пакта о економским, социјалним и културним правима (2014); 
Закључна запажања Комитета против тортуре о другом периодичном извешта-
ју Републике Србије о примени Конвенције против тортуре и других сурових, 
нељудских или понижавајућих казни и поступака (2015); Закључна запажања 
Комитета за права особа са инвалидитетом о иницијалном извештају Србије 
(2016); Закључна запажања Комитета за људска права о трећем периодичном 
извештају Србије о примени Међународног пакта о грађанским и политичким 
правима (2017); Закључна запажања Комитета за укидање расне дискримина-
ције о комбинованом другом, трећем, четвртом и петом периодичном извештају 
Србије (2018); и Закључна запажања Комитета за укидање свих облика дискри-
минације жена о четвртом периодичном извештају Србије (2019). Сви наведени 
механизми доступни су на енглеском језику на: https://tbinternet.ohchr.org/_lay-
outs/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=SRB&Lang=EN (при-
ступљено: 5. децембра 2021. године).

122 Скраћеница ЛГБТ* односи се: лезбејке, геј, бисексуалне, трансродне, интер-
секс и квир особе, као и све друге припаднике, односно припаднице ЛГБТ* 
заједнице.
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друштвом, док су као главни изазови идентификовани: усклађи-
вање националног законодавства са међународним стандардима, 
потпуна примена антидискриминационог оквира, проблем више-
струке дискриминације и распрострањеност говора мржње.

Код националних мањина, посебно је указано на још увек 
тежак положај Рома и Ромкиња, на постојање социјалне дистан-
це према одређеним етничким групама (Албанцима, Ромима, Бо-
шњацима (муслиманима) и Хрватима), као и на питање адекватног 
законског оквира за евиденцију националне припадности запосле-
них у јавној администрацији и у другим областима.

Жене су једна од најдискриминисанијих група у Републици 
Србији, посебно жене из вишеструко маргинализованих група, а 
област која највише забрињава јесте насиље према женама у поро-
дици и партнерским односима.

Положај ЛГБТ* особа је унапређен у односу на период пре 
доношења Стратегије превенције и заштите од дискриминације 
за период од 2022. до 2030. године. Међутим, и даље нису регу-
лисана важна питања за положај ЛГБТ* заједнице (регистровање 
истополних заједница, права транс и интерсекс особа, грађанска и 
друга права која се односе на наслеђивање, пензије и др.). ЛГБТ* 
особе и даље немају поверење у државне органе, а још увек се су-
очавају са говором мржње, претњама, насиљем и другим делима 
мотивисаним хомофобијом и трансфобијом. 

Особе са инвалидитетом и даље су изложене дискримина-
цији у различитим областима друштвеног живота: у образовању, 
области рада и запошљавања, здравству, као и у погледу приступа 
услугама и информацијама. Деца са сметњама у развоју суочава-
ју се са дискриминацијом у образовању. Такође, особе са инвали-
дитетом су у ризику од потпуног лишења пословне способности, 
које није у складу са међународним стандардима. Проблем при-
ступачности јавних површина, објеката и услуга на свим нивоима 
и даље остаје велики изазов. Постоји потреба обезбеђења адекват-
нијег броја тумача за знаковни језик, као и обука одређеног броја 
јавних службеника за коришћење знаковног језика.

Старије особе су изложене дискриминацији у скоро свим 
областима, посебно у области рада и запошљавања и здравља. 
Старије особе неретко живе у сиромаштву, при чему су изложене и 
занемаривању и насиљу. 

Када се ради о деци, у анализи се наводи да је током претход-
не деценије у Републици Србији постигнут напредак у унапређе-
њу положаја деце. Међутим, њихово право на партиципацију није 
у довољној мери део праксе органа и јавних служби у правним 
стварима у којима се одлучује о њиховим правима. Дискримина-
цији су најчешће изложена деца са сметњама у развоју и деца ром-
ске националности, а посебно забрињава што су она често жртве 
породичног и вршњачког насиља.

Иако су у највећем броју реализоване мере које се односе 
на избеглице и интерно расељена лица, њихов положај је и даље 
потребно унапредити, посебно положај интерно расељених лица, 
која су сиромашнија и у већој мери незапослена од већинског ста-
новништва, што се нарочито односи на Роме и Ромкиње који зави-
се од социјалне помоћи и живе у условима које су испод стандард-
ног квалитета. 

Код верских мањина се као посебан проблем и даље намеће ра-
зликовање традиционалних и нетрадиционалних верских заједница у 
Републици Србији, код којих је процес регистрације знатно отежан. 

Дискриминацији на основу здравственог стања највише су 
изложене особе које живе са HIVХИВ/AIDS-ом, особе које имају 
хепатитис Ц, као и особе које болују од ретких болести и особе са 
проблемима менталног здравља.

3.2. Анализа проблема за релевантне области и циљне групе

Налази истраживања спроведених у Републици Србији по-
следњих година, као и извештаји међународних тела указују на 
то да се Република Србија и даље суочава са широко распростра-
њеном дискриминацијом. Овај проблем није сагледан анализом 
положаја група које су у већем ризику од дискриминације, него 
анализом стања у приоритетним областима, ради целовитости са-
гледавања проблема и формулисања адекватних мера и активно-
сти којима се стање може унапредити. 

У питању су следеће области: 
1) Јавна управа и правосуђе; 
2) Одбрана, унутрашњи послови и безбедност; 

3) Образовање, стручно оспособљавање и наука; 
4) Рад и запошљавање; 
5) Социјална заштита; 
6) Становање;
7) Здравствена заштита; 
8) Спорт, култура и медији.

1) Јавна управа и правосуђе

Поступање пред органима јавне власти представља једну од 
најчешћих области у којима долази до дискриминације у Републи-
ци Србији. Ово најбоље илуструје чињеница да се последњих го-
дина поступање пред органима јавне власти налази на самом врху 
према броју притужби пред Повереником за заштиту равноправ-
ности, а у 2020. години на првом месту са чак 28,5% од укупног 
броја притужби123. Најчешћа лична својства у притужбама у обла-
сти поступања органа јавне власти у 2020. години била су: старо-
сно доба, инвалидитет, здравствено стање и пол. Како би се сма-
њила дискриминација у овој области, неопходно је интензивирати 
напоре на организовању обука у области антидискриминације за 
представнике и представнице органа јавне власти. Такође, потреб-
но је обезбедити увођење антидискриминационе перспективе у 
све законе и прописе који се доносе. 

У Републици Србији је донето неколико антидискриминаци-
оних закона, а у већини осталих закона који су усвојени у послед-
њој деценији, уведена је антидискриминациона одредба у области 
коју регулишу. Закон о забрани дискриминације из 2009. године 
измењен је и допуњен 2021. године124 како би се учинила даља 
законска усаглашавања са правом Европске уније након неколико 
година рада на унапређењу текста125. У текст је унета и одредба о 
забрани дискриминаторског поступања службеног лица, односно, 
одговорног лица у органу јавне власти у поступку заштите права 
лица пред судовима и органима јавне власти.126 Ипак, пропуштена 
је прилика да се у закон унесе препорука Комитета Уједињених 
нација за права особа са инвалидитетом да се пропише да одбија-
ње пружања разумног прилагођавања у свим областима предста-
вља акт дискриминације. Такође, неколико година је усаглашаван 
текст новог Закона о родној равноправности127, који је коначно 
усвојен 2021. године128. Од 2015. године, након представљања мо-
дела Закона о родном идентитету и правима интерсекс особа, овај 
закон још увек није усвојен, а иста ситуација је и са Законом о ис-
тополним заједницама. Сви наведени примери говоре о томе да су 
реформе у овој области непотребно споре и да морају бити много 
брже. 

Ступањем на снагу Закона о забрани дискриминације уведен 
је посебан антидискриминациони поступак за заштиту од дискри-
минације, али број случајева који су покренути пред правосудним 
органима и даље не одговара броју дискриминационих случајева 
у пракси, што показује да још увек није развијена солидна прак-
са у овој области. Процењује се да је за осам година примене 
закона покренуто тек око 150 парница.129 Међутим, ову оцену је 
тешко дати јер нема централизованог система прикупљања пода-
така о поступцима вођеним поводом случајева дискриминације, 
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123 Повереник за заштиту равноправности, Редован годишњи извештај за 2020. го-

дину, март 2021, стр. 183. Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/
uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2020.pdf 
(приступљено: 5. децембра 2021. године).

124 Закон о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Службени 
гласник РС”, број 52/21).

125 Више о томе видети у публикацијама: Ivana Krstic, Country Report: Non-
discrimination  – Serbia 2020, European Commission, European network of legal 
experts in gender equality and non-discrimination; Ivana Krstic, Country Report: 
Gender equality  – Serbia 2020, European Commission, European network of le-
gal experts in gender equality and non-discrimination. Доступно на: https://www.
equalitylaw.eu/country/serbia (приступљено: 5. децембра 2021. године).

126 Члан 15. став 2. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр. 
22/09 и 52/21).

127 Комитет за елиминисање дискриминације жена, Закључна запажања у вези са 
четвртим периодичним извештајем Републике Србије, 8. март 2019, пар. 12 
б). Доступно на српском и енглеском језику на: https://www.minljmpdd.gov.rs/
medjunarodni-ugovori-konvencija-CEDAW.php, приступљено: 5. децембра 2021. 
године.

128 „Службени гласник РС”, број 52/21.
129 Марио Рељановић, Студија о примени Закона о забрани дискриминације, 

Београд: Комитет правника за људска права  – YUCOM, 2017, стр. 5. Доступно 
на: https://www.yucom.org.rs/wp-content/uploads/2018/03/Studija-o-primeni-
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како парничних, тако ни прекршајних и кривичних.130 Изменама 
и допунама Закона о забрани дискриминације уведена је одредба 
којом се намеће обавеза Поверенику за заштиту равноправности 
да води евиденцију о правноснажним пресудама и одлукама до-
нетим у парницама за заштиту од дискриминације, док судови 
имају обавезу да воде евиденцију о овим одлукама и достављају 
их Поверенику за заштиту равноправности.131 Може се очекивати 
да адекватна примена евиденције и достављања одлука омогући и 
јаснији преглед судске антидискриминационе праксе, који је неоп-
ходан како би се пракса унапредила.

Ипак, на основу пресуда које су у овом тренутку доступне 
јавности, идентификовани су проблеми као што је хитност вођења 
поступка, проблем са разумевањем правила о пребацивању тере-
та доказивања са тужиоца на туженог, доказивање посредне дис-
криминације, разумевање дискриминације на основу рода и сл.132 
Посебан проблем уочио је и Комитет Уједињених нација за права 
особа са инвалидитетом, који је препоручио Републици Србији 
да предузме мере како би се особама са инвалидитетом обезбе-
дио несметан и недискриминаторан приступ правди, укључујући 
процедурална прилагођавања за све особе и приступ грађанским 
поступцима за глуве особе. Такође, у прекршајним поступцима 
уочава се проблем окончања поступка до застаревања, неразуме-
вање специфичности случајева у којима долази до дискриминаци-
је, као и изрицање ниских казни, док је у кривичним поступцима, 
у већем броју случајева кривична пријава одбачена и поред посто-
јања озбиљних сумњи да је кривично дело учињено.133 Посебно 
је важна пракса процесуирања фемицида у Републици Србији, 
која такође указује на низ проблема и пропуста у кажњавању за 
најекстремнију манифестацију родно заснованог насиља према 
женама.134 Проблем представљају и стереотипи и предрасуде које 
могу утицати на коначан исход поступка, а који посебно долазе до 
изражаја у поступку лишења пословне способности.135 Уочени су 
и недостаци који се односе на ванпарнични поступак утврђивања 
времена и места рођења, који је уведен још 2012. године како би 
се решио проблем апатридије, односно, Рома и Ромкиња без доку-
мената.136

Закон о бесплатној правној помоћи137 је почео да се приме-
њује у октобру 2019. године и до почетка његове примене обу-
чено је 300 дипломираних правника, који су добили овлашћења 
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годину, март 2020, стр. 25. Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/
uploads/2020/03/FINAL-RGI-2019-ZA-NARODNU-SKUPSTINU.pdf (присту-
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131 Чланови 40а и 40б Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, 
бр. 22/09 и 52/21).
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https://ba.boell.org/sites/default/files/suzbijanje_diskriminacije_-_uloga_pravosu-
da_-_28-11-2018.pdf, приступљено: 5. децембра 2021. године); Шолић Наталија 
и Катарина Голубовић, Анализа судске праксе апелационих судова: Правна 
заштита од дискриминације у Србији, Правосудна академија, Београд, 2015; 
Анђелија Н. Тасић,  Поступак у парницама за заштиту од дискриминације, 
Правни факултет Универзитета у Нишу, 2016. (Доступно на: http://www.prafak.
ni.ac.rs/files/disertacije/dis-andjelija-tasic.pdf, приступљено: 5. децембра 2021. го-
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2018; Косана Бекер, Вишеструка дискриминација жена у Србији и одабра-
ним државама Европске уније: Упоредна анализа, Универзитет у Новом Саду, 
Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије, 
Центар за родне студије, 2019 (Доступно на: https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/
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годишњи извештај за 2020. годину, март 2021, стр. 40 (Доступно на: http://ravno-
pravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2021/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-
Godisnji-izvestaj-za-2020.pdf, приступљено: 5. децембра 2021. године).
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137 „Службени гласник РС”, број 87/18.

Министарства правде да одлучују о захтевима грађана и грађан-
ки.138 Од 1. октобра 2019. године до краја јануара 2021. године, 
број поднетих захтева за бесплатну правну помоћ био је 6.883, а 
број одобрених захтева 5.367.139 Општинска служба бесплатне 
правне помоћи је већини корисника пружила потребну бесплатну 
правну помоћ, док је адвокатима упућено 954 корисника.140 Прав-
не области у којима се најчешће захтева бесплатна правна помоћ 
јесу парнични и управни поступак, посебно развод брака, давање 
издржавања и поверавање деце, док је у кривичном поступку нај-
чешће потребна помоћ жртвама насиља у породици.141 Током пр-
вих шест месеци примене Закона о бесплатној правној помоћи, од 
167 јединица локалне самоуправе, њих 125 је уписано у Регистар 
пружалаца бесплатне правне помоћи, а 31 општина је имала орга-
низовану службу за пружање бесплатне правне помоћи.142 Посто-
јале су и евидентне разлике од Севернобачког управног округа, у 
којем 100% општина пружа бесплатну правну помоћ, до Зајечар-
ског управног округа, где тек 25% општина обезбеђује ову услу-
гу.143 Због тога је неким грађанима и грађанкама ускраћен приступ 
правној помоћи. Такође, чак 58 општина није доставило извештај 
о пружању бесплатне правне помоћи у јединицама локалне самоу-
праве, а приметно је и да велики број општина не води евиденцију 
о одређеним облицима бесплатне правне помоћи.144 Према пода-
цима Министарства правде, ситуација по питању примене закона 
се побољшава, па је у октобру 2021. године 139 јединица локалне 
самоуправе имало регистроване пружаоце бесплатне правне помо-
ћи, а све регистроване јединице локалне самоуправе пружају бес-
платну правну помоћ и подршку грађанима.145

Закон је изазвао и неке недоумице и питања организација ци-
вилног друштва о појединим законским решењима146, а проблем 
представља и чињеница да постоји неравноправност пружалаца 
бесплатне правне помоћи, посебно организација цивилног друштва, 
које се годинама баве пружањем правне помоћи и у томе имају нај-
више искуства и знања. Такође, прва искуства од почетка примене 
тог закона показују да су скоро сви захтеви Рома и Ромкиња без 
докумената, који су хтели да покрену судски поступак утврђивања 
времена и места рођења, одбијани усмено и уз неприхватљива об-
јашњења (на пример да немају личну карту), да овим лицима није 
познато да имају право на бесплатну правну помоћ и коме могу да 
се обрате.147 Особе са инвалидитетом се нарочито суочавају са про-
блемима у вези са несметаним и недискриминаторним приступом 
правима, укључујући процедурална прилагођавања за све особе и 
приступ грађанским парницама за глуве особе,148 а Законом о бес-
платној помоћи овај проблем није решен, због чега се поставља пи-
тање доступности услуга бесплатне правне помоћи за ове категори-
је лица. Неке организације су се осврнуле на проблем неоснованог 
и незаконитог ускраћивања правне помоћи у прихватним и OneStop 
центрима за мигранте.149 Ни положај деце у правосудном систему 
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Београд, децембар 2019, стр. 8. Доступно на: https://childhub.org/sites/default/
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није задовољавајући, због чега је потребно унапредити правосудни 
систем да буде по мери детета и усклађен са принципом најбољег 
интереса детета у свим поступцима који га се тичу,150 као и повећа-
ти информисаност деце и младих о правима која имају у случају да 
дођу у контакт са правосудним системом.151

Забрињава и висока перцепција представника и представни-
ца органа јавне власти, изражена у истраживању Повереника за 
заштиту равноправности из 2018. године, о постојању дискрими-
нације у институцијама, толеранција према дискриминацији при-
падника и припадница сексуалних мањина и особама које живе 
са HIV/AIDS-ом, као и низак ниво перципирања дискриминације 
према женама, старијима, верским и националним мањинама.152 
На основу истраживања Повереника за заштиту равноправности 
спроведеног 2018. године153, закључено је да нешто више од по-
ловине представника органа јавне власти сматра да је дискрими-
нација распрострањена у Републици Србији, као и да је степен 
перцепције распрострањености дискриминације нешто нижи међу 
представницима органа јавне власти него међу грађанима. Имају-
ћи у виду наведено, као и време када је претходно истраживање 
спроведено, неопходно је спровести ново истраживање о перцеп-
цији представника и представница органа јавне власти, како би 
се уочили трендови по овим питањима, који у великој мери могу 
бити генератор дискриминације пред органима јавне власти. 

Представници и представнице наведених група мање су за-
ступљени у политичком и јавном животу Републике Србије, што 
такође може бити разлог ниског нивоа перципирања дискрими-
нације. Закон о родној равноправности садржи посебно погла-
вље (поглавље IV) у којем, између осталог, прописује да органи 
управљања и надзора морају имати уравнотежену заступљеност 
полова у тим органима и на положајима.154 Наметање ове обаве-
зе је важно јер је 2017. године свега 7,1% жена било на местима 
председнице општина/градоначелнице, 14% председнице скуп-
штине општине/града, 17,1% заменице председника општина/гра-
доначелника, а 24% на местима заменице председника скупштине 
општине/града.155 Према подацима Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе из 2021. године, на административним 
местима у Републици Србији је запослено 61% жена и 39% му-
шкараца, а у јединицама локалне самоуправе 58% жена и 32% му-
шкараца.156 Међутим, само 22 жене у Републици Србији су на челу 
градова и општина (од укупно 145 јединица локалне самоуправе, 
без територије Аутономне покрајине Косово и Метохија), а од тог 
броја, 13 јединица локалне самоуправе воде жене по први пут.157 
Према истраживању Повереника за заштиту равноправности из 
2017. године, проценат учешћа жена на највишим позицијама у 
локалној самоуправи је био 7,1%, док данас он износи 13,02%. 
На челу градских/општинских скупштина налази се 31 жена, а од 
145 јединица локалне самоуправе на место начелника градских/
општинских управа постављене су 73 начелнице, што представља 
50% заступљености жена на овој функцији у јединицама локалне 
самоуправе (у овај број није укључено 29 општина са територије 
Аутономне покрајине Косово и Метохија). Имајући ово у виду, ва-
жно је споменути да је Стална конференција градова и општина 
предвидела обуке за службенике и службенице у јединицама ло-
калне самоуправе, а нарочито за представнике и представнице ин-
спекција на тему антидискриминационих политика. 
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У пракси нема ни стандардизоване процедуре и форме за 
образовање сталног радног тела за родну равноправност у органи-
ма јединица локалне самоуправе, те велики број њих није сталног 
карактера.158 Од 161 јединице локалне самоуправе, њих 129 има 
основан механизам (радно тело или лице) задужено за питање род-
не равноправности.159 Заступљеност жена и мушкараца са инвали-
дитетом и ромске националности у органима власти у јединицама 
локалне самоуправе је изузетно ниска.160 Нема поузданих података 
о националној структури запослених у државној управи и локал-
ним самоуправама. Доступни подаци за 2017. годину показују да 
је у покрајинским органима управе било запослено 990 службени-
ка, од којих су 720 српске националности (72%), 50 мађарске (5%), 
21 црногорске (2,1%), 19 хрватске (1,9%), 14 словачке (1,4%), 13 
русинске (1,3%), 9 румунске (0,9%), 4 ромске (0,4%), 2 македон-
ске (0,2), 2 буњевачке (0,2%) и један бошњачке националности, а 
126 запослених или 13% се није изјаснило о нациналној припад-
ности.161 Уочава се несразмерна заступљеност припадника и при-
падница националних мањина у односу на националну (етничку) 
структуру Аутономне покрајине Војводина, посебно у односу на 
мађарску националну мањину. Такође, национална структура за-
послених у органима јединица локалне самоуправе је различита.162

Нема података о заступљености мањина у правосуђу, иако је 
јасно да управо због њихове ниске заступљености, представници 
националних мањина још увек у потпуности не остварују право 
на употребу матерњег језика у управним и судским поступцима и 
у комуникацији са органима јавне власти. Разлоге треба тражити 
и у томе што припадници националних мањина не познају довољ-
но своја права, а постоји и недовољна обученост службеника у је-
диницама локалних самоуправа.163 Овоме доприносе ограничени 
стручни и финансијски капацитети судских органа, недостатак 
подстицања употребе тих језика код говорника мањинских језика, 
као и жеља укључених странака  – које у принципу могу да користе 
права гарантована у законодавству  – да не компликују поступак.164 
Поред тога, информација из Аутономне покрајине Војводина по-
казује да у пракси понекад не постоје задовољавајући услови за 
обезбеђивање службене употребе језика националних мањина 
услед кадровских и материјалних проблема, а због политике запо-
шљавања и целокупне друштвене атмосфере, правосудни органи 
и органи управе остали су без функционера и службеника који по-
знају језик националне мањине и који су оспособљени да комуни-
цирају и воде поступак на тим језицима.165 Такође, није развијена 
настава, учење и усавршавање правне терминологије на језицима 
националних мањина, а уочљиви су и технички проблеми, који се 
огледају у томе да важни закони (и материјални и процесни), које 
у поступцима треба примењивати, нису преведени на језике наци-
оналних мањина, што битно отежава рад.166

Истраживање које је објавила Мисија ОЕБС167-а у Републи-
ци Србији показало је да мање од 50% правосудних органа који 
су учествовали у истраживању има правилна сазнања о језицима 
и писмима националних мањина који су у службеној употреби на 
њиховом подручју, што је неопходан услов који омогућава да при-
падници националних мањина остваре своја права.168 Поред тога, 
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ОЕБС-а, Београд, 2019, стр. 52. Доступно на: https://www.osce.org/sr/mission-to-
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истраживање је указало на дилему да ли се прави разлика између 
вођења поступака на језицима националних мањина и коришће-
ња језика и писама националних мањина у поступку, а показало је 
и да правосудни органи не воде посебну и детаљну евиденцију о 
подацима који се тичу службене употребе језика и писама у сми-
слу правила садржаних у Закону о службеној употреби језика и 
писама.169

Представници и представнице органа јавне власти у великом 
проценту сматрају да припадници мањина имају већа права од ве-
ћинског становништва, те да декларативно слагање с посебним 
мерама не представља кохерентан систем ставова, већ да коегзи-
стира с негативним ставом према остваривању права припадника 
мањина.170 Нема ни једне свеобухватне студије о родној заступље-
ности у правосуђу, нити се овим питањем бави Стратегија развојa 
правосуђа за период 2020 –2025.171 Иако је учешће жена у право-
суђу око 70%, уочљиво је да жена има мање на водећим позиција-
ма, као и да само правосуђе није прилагођено потребама жена.172 
Није у довољној мери истражено ни до које мере родни стереоти-
пи и предрасуде утичу на крајњи исход поступка, а које у великој 
мери може ограничити приступ правди. С друге стране, као један 
од посебних циљева у наведеној стратегији је унапређење непри-
страсности и одговорности правосуђа, које подразумева даље уна-
пређење и доследно спровођење нормативног оквира којим се у 
правосудном систему Републике Србије сваком појединцу обезбе-
ђује приступ правди под једнаким условима, без дискриминаци-
је по било ком основу и са једнаким могућностима да заштити и 
оствари своја права и интересе (посебан циљ 2).

2) Одбрана и безбедност

Сектор одбране и безбедности од кључне је важности за за-
штиту лица од свих могућих напада на уживање људских права, 
укључујући и све облике дискриминације. 

Министарство унутрашњих послова је учинило значајне по-
маке у вези са стварањем безбедног окружења за припаднике гру-
па у већем ризику од дискриминације. Полицијски службеници 
су веома ангажовани у заједницама, и то доприноси унапређењу 
толеранције према различитим мањинама.173 Ипак, има и приме-
ра лошег искуства ромске популације са полицијом, када погре-
шно означавање Рома као учинилаца кривичних дела доприноси 
продубљивању дистанце и одржавању стереотипа, чему често 
додатно доприносе медији, који наводе националну припадност 
учиниоца кривичног дела супротно прописима или објављују 
чланке пуне стереотипа и предрасуда.174 Такође, говор мржње је у 
јавном простору највише присутан у односу на Роме у медијима, 
на друштвеним мрежама, у виду графита по градовима и слично, 
што доприноси дистанци која постоји према ромској популацији 
и ствара непријатељско и небезбедно окружење.175 У порасту су 
говор мржње на интернету176 и сви облици дигиталног насиља. 
Према подацима Министарства унутрашњих послова, у периоду 
од 2017. године до 7. октобра 2021. године, Одељење за сузбијање 
високотехнолошког криминала поднело је укупно 235 кривичних 
пријава за кривично дело угрожавања сигурности, извршених на 
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штите од дискриминације за период 2014 –2018, јун –октобар 2017, стр. 64.
174 Исто, стр. 22.
175 Комитет за укидање расне дискриминације, Закључна разматрања о комбино-

ваном другом, трећем, четвртом и петом периодичном извештају Србије, 2018, 
пар. 1. 

176 Регистар националног интернет домена Републике Србије, дефинише интернет 
домен као „скуп података који описује јединствену административно-техничку 
целину на Интернету, према правилима DNS система. Ови подаци могу да буду 
адресе рачунара, ресурса или сервиса на домену (www, mail, ftp…), називи и 
адресе DNS сервера, сигурносни подаци за DNSSEC и др. Глобалну видљивост 
интернет домена омогућава DNS сервис.

интернету, односно друштвеним мрежама. Највећи број ових дела 
је политички, верски или национално мотивисан и заснован на на-
силничким и нецивилизацијским ставовима. 

У Републици Србији се последњих година редовно одржа-
ва Парада поноса, која пролази без већих инцидената. Ово пред-
ставља позитиван помак у уживању права на слободу окупљања 
ЛГБТ* особа, чему је допринела боља сарадња са полицијом, 
употпуњен правни оквир и установљавање официра за везу у по-
лицији. Такође, уочено је да су присутније теме посвећене ЛГБТ* 
правима у јавности, а смањен је и број негативних прилога.177 
Међутим, и даље постоје безбедносни ризици по учеснике током 
одржавања Параде поноса,178 али и у односу на свакодневни жи-
вот и безбедност ЛГБТ* особа, па треба усмерити додатне актив-
ности ка унапређењу безбедног окружења.179 Идентификован је и 
низ непримерених изјава, коментара и медијских прилога који се 
односе на ЛГБТ* популацију, а који се могу окарактерисати као 
говор мржње или увредљиво и понижавајуће поступање.180 У пе-
риоду 2018 –2019. година, спроведено је десетак обука за полициј-
ске службенике са читаве територије Републике Србије, у органи-
зацији Повереника за заштиту равноправности и Организације за 
економску безбедност и сарадњу (ОЕБС), у циљу њиховог разуме-
вања феномена дискриминације и обавезе спровођења делотвор-
них истрага у овим случајевима.181 Ипак, проблем неделотворних 
истрага остаје један од значајних проблема, о чему најбоље све-
доче примери из праксе Европског суда за људска права и Коми-
тета против тортуре.182 Треба нагласити и да ЛГБТ* особе имају 
неповерење према полицији, што представља кључни узрок због 
којег оклевају да пријаве насиље.183 Такође, током протеклих го-
дина, забележени су напади мотивисани мржњом и то углавном 
због стварне или претпостављене сексуалне оријентације или род-
ног идентитета.184 Ипак, нема много покренутих истрага за дела 
учињена из мржње,185 а чак и када је на прави начин спроведена 
истрага, често изостаје адекватна санкција.186 Тек у октобру 2018. 
године донета је прва пресуда за злочин из мржње у случају по-
родичног насиља које је мотивисано сексуалном оријентацијом 
оштећене особе.187

Унапређени су услови за осигурање безбедности трансродних 
особа. Током 2018. године, изменама и допунама Закона о матич-
ним књигама188 успостављен је савремени правни оквир за упис 
новог родног идентитета у матичне књиге за особе које су прилаго-
диле пол свом родном идентитету. Децембра 2018. године донет је 
Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здрав-
ствене установе о промени пола189, којим је омогућено да потврда о 
извршеном прилагођавању „промени” пола буде издата након одго-
варајуће хормонске терапије, као и хируршке интервенције. 
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Видљиви су позитивни помаци на плану повећања нивоа све-

сти професионалаца о проблему дискриминације која се догађа 
међу запосленима у појединим секторима, као и у успостављању 
делотворних механизама за сузбијање и заштиту од дискримина-
ције. Позитиван пример пружају активности Министарства уну-
трашњих послова. У наведеном министарству је, у оквиру пројек-
та „Развијање родне агенде у МУП Републике Србије”, који се у 
континуитету спроводи од 2016. године, развијен програм специ-
јализоване обуке за руководиоце „Системска интеграција родне 
равноправности у полицијски рад кроз улогу руководиоца”, који 
обухвата теме које подижу ниво знања и разумевања родне дис-
криминација, укључујући и дискриминацију на основу сексуалне 
оријентације и родног идентитета и других личних својстава. У 
оквиру овог пројекта, успостављен је и интерни механизам за за-
штиту од родне и друге дискриминације190, а израђен је приручник 
и обучени су полицијски службеници надлежни за поступање по 
пријавама дискриминације која се догађа међу запосленима у Ми-
нистарству унутрашњих послова. 

Посебан проблем и даље представља насиље према женама и 
деци.191 Иако су у протеклом периоду остварени значајни резултати 
на плану сузбијања и спречавања родно заснованог насиља према 
женама и насиља у породици, ови облици насиља још увек су ши-
роко распрострањени и у приватној и јавној сфери живота. Истра-
живања показују да велики број жена сматра да је насиље према 
женама уобичајено, као и да је врло учестало.192 У једном истражи-
вању, чак 91,9% испитаница Ромкиња изјавило да је било изложено 
неком облику насиља од своје 18 године, најчешће физичком и пси-
хичком насиљу (57%) од мужа/партнера (68,4%) или бившег мужа 
(15,3%).193 Честе су злоупотребе ватреног оружја у породичном 
насиљу, а процена ризика за спречавање родно заснованог насиља 
према женама и девојчицама, укључујући фемицид, није увек аде-
кватна. Према налазима истраживања194, уочено је у раду група за 
координацију и сарадњу постоје тешкоће у разумевању феномена 
насиља у породици и интимним партнерским односима, у иденти-
фиковању посебних облика насиља, последица насиља, а изражене 
су и предрасуде о насиљу према женама и специфичне предрасуде 
према мањинским групама. Уочено је да се приликом процене фак-
тора ризика и избора мера које треба да обезбеде безбедност жена 
и деце на одржив начин и приликом планирања заштите и подршке 
често не истражује или не узима у обзир претходно насиље. Посто-
је изазови и у препознавању посебно опасних ризика од понавља-
ња или ескалације насиља, као што су поседовање и/или употреба 
ватреног оружја у ранијим инцидентима и др.195 На потребу уна-
пређења процене ризика у случајевима родно заснованог насиља 
према женама указала је и GREVIO група196, у првом извештају о 
примени Истанбулске конвенције, упућујући препоруку којом сна-
жно подстиче српске власти да обезбеде да се процена ризика и 
управљање ризиком системски спроводе у вези са свим облицима 
насиља према женама обухваћеним Истанбулском конвенцијом, 
укључујући случајеве у вези са женама и девојчицама којима пре-
ти рани и принудни брак. Такође, GREVIO група снажно подсти-
че српске власти да обезбеде да се ефикасан мултисекторски рад 
врши систематски у свим регионима, на основу људских права и 
безбедности појединачне жртве, како би се омогућили препознава-
ње и реаговање на све релевантне факторе ризика у одговарајућем 
броју са циљем смањења броја убијених жена и деце.197
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190 Видети: Упутство са Смерницама за превенцију и заштиту од родно засноване 

дискриминације и дискриминације засноване на другим личним својствима у 
МУП-у Републике Србије (2018); Приручник за превенцију и заштиту од род-
но засноване дискриминације и дискриминације засноване на другим личним 
својствима у МУП РС (2018).

191 Комитет за људска права, Закључна запажања о Трећем периодичним извешта-
ју Републике Србије, 2017, пар. 5.

192 Добробит и безбедност жена, Анкета о насиљу над женама које је спровео 
ОЕБС, 2019, стр. iv.

193 Регионални извештај о примени УН Конвенције о елиминацији свих облика 
дискриминације жена (CEDAW) и Конвенције Савета Европе о спречавању и 
борби против насиља над женама и насиљем у породици (Истанбулска кон-
венција)  у вези са дискриминацијом Ромкиња у области здравствене заштите, 
дечијих бракова и пружања подршке и заштите Ромкиња у ситуацији насиља у 
породици, Београд, јун 2019, Ромски женски центар, стр. 37.

194 Мапирање потреба за унапређењем рада ГКС, УНДП и Министарство правде, 
Београд, 2020.

195 Исто. 
196 GREVIO група је независно стручно тело одговорно за праћење примене 

Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и 
насиља у породици (тзв. Истанбулска конвенција).

197 GREVIO извештај, Србија, пар. 48. и пар. 226. Доступно на: https://rm.coe.int/
grevio-report-on-serbia/16809987e3 (приступљено: 6. децембра 2021. године).

Распрострањености родно заснованог насиља према женама 
значајно доприноси сензационалистичко извештавање медија о 
насиљу према женама, а посебно су штетни медијски прилози у 
којима се објављују сексистички, мизогини и шовинистички садр-
жаји којима се подстиче насиље и дискриминација.198

Кривично процесуирање и кажњавање дела родно заснова-
ног насиља није у довољној мери ефикасно. Евидентан је стални 
диспаритет између броја кривичних пријава и броја осуђујућих 
пресуда (условне казне), а један од озбиљних проблема је непо-
стојање систематског прикупљања и праћења података о случаје-
вима родно заснованог насиља.199 Поред тога, у Републици Србији 
је константно висок број фемицида  – родно заснованих убистава 
жена. Држава мора да обезбеди пуну примену свих релевантних 
закона и протокола повећањем обуке и доступности довољних ре-
сурса за полицију, тужилаштва и правосуђе, како би испунили оба-
везе према особама изложеним насиљу.200 Потребно је спровести и 
обуке о стандардима истражних поступака како би се истражни 
органи мање ослањали на сведочење жртава, као и у вези са дру-
гим облицима насиља према женама (посебно принудним браком 
и дечијим браковима).201 Потребно је спровести даља истражива-
ња о насиљу према женама и девојчицама из група које су у већем 
ризику од дискриминације, посебно о насиљу према Ромкињама, 
женама са инвалидитетом и старијим женама. На пример, постоје 
малобројна истраживања о насиљу према Ромкињама, које пред-
ставља озбиљан друштвени проблем. Није обезбеђено стабилно и 
одрживо финансирање политика, мера и специјализованих услуга 
за подршку женама, а нарочито када је реч о Ромкињама, женама 
са инвалидитетом, женама са села, старијим женама, женама дру-
гачије сексуалне оријентације и родног идентитета, азиланткиња-
ма/ мигранткињама. 

Такође, по оцени Комитета Уједињених нација за права 
особа са инвалидитетом, за насиље према особама са инвалиди-
тетом, а нарочито женама са инвалидитетом и насиља над децом 
са инвалидитетом у свим окружењима, нема делотворних мера за 
спречавање, као ни механизама за жалбу против учиниоца и прав-
ног лека. Због тога се препоручује обезбеђење приступачности 
и доступност делотворних и независних механизама за надзор и 
транспарентан поступак жалбе. 

Деца у Републици Србији су свакодневно изложена различи-
тим облицима насиља као што су физичко, сексуално и емоцио-
нално злостављање, занемаривање, али и различитим видовима 
дискриминације (дечији брак, дечји рад или друге врсте експло-
атације) и вишеструкој социјалној искључености.202 Један од 
идентификованих проблема је неусклађеност Општег и посебних 
протокола о заштити деце од злостављања и насиља и недовољни 
људски, финансијски и технички ресурси за њихово спровођење. 
Поменути протоколи се не примењују на децу тражиоце азила и 
мигранте без пратње, која су често изложена ризицима од наси-
ља и злостављања, сексуалне експлоатације и трговине децом у 
установама социјалне заштите и у центрима за азил и прихватним 
центрима, јер су често смештена са одраслима.203 Када се деси 
неки инцидент, Комесаријат за избеглице и миграције је у обавези 
да насиље пријави надлежним органима и о инциденту обавести 
дететовог старатеља, али се то углавном не дешава, због чега се 
не спроводи адекватна истрага и не пружа адекватна заштита.204 
Такође, приметно је да се појачава социјална дистанца према ми-
грантима, који су често изложени непримереном говору, које се 
може квалификовати као говор мржње или узнемиравање и пони-
жавајуће поступање, а чести су и међусобни напади миграната, за
 – – – – – – – – – – – – – – –
198 Анализа медијских објава о проблему насиља према женама групе у периоду од 

почетка јануара до краја децембра 2019. године, Новинарке против насиља пре-
ма женама. Доступно на: https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/
womens_empowerment/analiza-medijskog-izvestavanja-2019.html (приступљено: 
6. децембра 2021. године).

199 Комитет за елиминисање дискриминације жена, Закључна запажања у вези са 
Четвртим периодичним извештајем Републике Србије, 2019, пар. 23.

200 GREVIO, Први извештај о Србији, 22. јануар 2019, Сажетак, став 207. 
Доступно на: https://rm.coe.int/executive-summary-and-recommendations-in-serbi-
an/pdfa/16809987eb (приступљено: 6. децембра 2021. године).

201 Исто, став 214. 
202 Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. 

године са Акционим планом за њено спровођење за 2020. и 2021. годину, стр. 6. 
(„Службени гласник РС”, број 80/20).

203 Ивана Крстић, Заштита физичког и психичког интегритета детета без пратње у 
Републици Србији, ИДЕАС, Београд, 2020; Београдски центар за људска права, 
Право на азил у Републици Србији у 2019. години, Београд 2020, стр. 116 и 122. 

204 Исто, стр. 122. 
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које нема информација да ли је уследила и адекватна санкција за 
нападаче.205

Позитивно је што је Законом о странцима206 прописан инсти-
тут самосталног боравка, у оквиру основа привременог боравка 
којим се омогућава боравак странцу у Републици Србији по осно-
ву „спајања породице”. То значи да је странцу омогућен привре-
мени боравак, независно од тзв. „спонзора”, односно, носиоца 
боравка, што је најчешће супруг/партнер или родитељ, те странац 
може затражити привремени боравак уколико је провео четири 
године у Републици Србији по основу спајања породице, чиме се 
омогућује особи да не зависи од носиоца боравка и његове евен-
туалне самовоље. Додатно је прописана могућност да се странцу 
одобри самостални боравак, без условљавања боравком од четири 
године по основу спајања породице, уколико је жртва породичног 
насиља или у случају других посебно тешких околности. 

Иако је Република Србија последњих година уложила озбиљ-
не напоре у унапређење нормативног оквира за сузбијање род-
но заснованог насиља ратификовањем Истанбулске конвенције 
(2013)207 и усвајањем Закона о спречавању насиља у породици 
(2016)208, спречавање и заштита од родно заснованог насиља пре-
ма женама и насиља у породици нису на задовољавајућем нивоу. 
Законски оквир није у потпуности усаглашен са одредбама Истан-
булске конвенције, а одговор надлежних институција у борби про-
тив родно заснованог насиља према женама и насиља у породици 
није довољно ефикасан и делотворан. Недостају бројни подзакон-
ски акти и механизми за ефикасно спровођење закона, а поступ-
ци, стандарди и процедуре још увек не обезбеђују задовољавајући 
ниво безбедности жена и њихове деце и координисано деловање 
институција. Због тога је потребно даље јачање компетенција про-
фесионалаца који учествују у заштити од насиља, укључујући и 
носиоце правосудних функција, као и сензибилизација друштва о 
штетности насиља и нултој толеранцији на насиље. 

У сектору безбедности још увек нема пропорционалне засту-
пљености припадника националних мањина и жена. Протеклих 
година предузете су бројне мере за привлачење и задржавање жена 
на полицијским пословима и превазилажење постојећих формал-
них препрека за напредовање жена у полицији, као и препрека које 
произилазе из организационе/полицијске културе. У току импле-
ментације пројекта „Развијање родне агенде у МУП Републике 
Србије” усвојене су „Смернице за имплементацију мера за оства-
ривање родне равноправности у Министарству унутрашњих по-
слова Републике Србије кроз систем управљања људским ресур-
сима”, са циљем да се обезбеди равноправна заступљеност жена и 
мушкараца на свим радним местима, у свим организационим једи-
ницама полиције и на руководећим позицијама, те да се примени 
политика уважавања различитости и једнаких могућности у окви-
ру система управљања људским ресурсима, са акцентом на једна-
ке могућности за жене и мушкарце приликом заснивања радног 
односа, задржавања и каријерног развоја и напредовања на опера-
тивним пословима у Министарству унутрашњих послова. Спрове-
дено је истраживање „Могућности за унапређење положаја жена 
у оперативном саставу полиције Србије”209, а током 2018. године 
формирано је удружење „Мреже жена у полицији Републике Ср-
бије”210, чији су циљеви усмерени на интеграцију родне перспек-
тиве у рад Министарства унутрашњих послова, подизање свести 
запослених кроз едукацију о родним питањима, пружање подршке 
женама у каријерном развоју, саветовање о питањима која се одно-
се на дискриминацију жена запослених у полицији и др. 

Иако су остварени завидни резултати, заступљеност жена у 
полицији, посебно у оперативном саставу, није на задовољавају-
ћем нивоу и испод је европског просека. Поједини подаци гово-
ре да је заступљеност жена у полицији порасла од 2010. до 2012. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
205 Повереник за заштиту равноправности, Извештај о истраживању јавног мњења: 

Однос грађана и грађанки према дискриминацији, Београд, новембар 2019, стр. 
49 –55. Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/izvestaj-
o-istrazivanju-javnog-mnjenja.pdf (приступљено: 8. децембра 2021. године).

206 „Службени гласник РС”, бр. 24/18 и 31/19.
207 Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби про-

тив насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник РС  – 
Међународни уговори”, број 12/13).

208 „Службени гласник РС”, број 94/16.
209 Истраживање је спроведено у оквиру Програма билатералне сарадње 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије и Полиције Шведске, уз 
подршку Шведске међународне агенције за сарадњу и развој (SIDA).

210 Видети: https://mzprs.org/(приступљено: 6. децембра 2021. године).

године на 0,3%.211 Жене су чиниле 15,2%, да би 2016. године њи-
хов број нарастао на 23,2%.212 На руководећим положајима налази 
се приближно 15% жена, док 11% њих примењује полицијске мере 
и овлашћења.213 Према подацима Министарства унутрашњих по-
слова, у 2020. години у том министарству запослено је 26% жена, 
међу којима је 13% жена у статусу овлашћених службених лица 
која примењују полицијска овлашћења. Жене су најзаступљеније 
у Јединици за обезбеђење одређених личности и објеката, а све 
већи број жена пријављује се за основну полицијску обуку, као и 
за упис на Криминалистичко-полицијску академију. Постоје и ре-
гионална одступања, те је најмање жена запослених у полицији на 
југу Републике Србије. 

Видљиви су резултати и у интегрисању родне перспективе 
у сектор одбране. У Министарству одбране и Војсци Србије ус-
постављен је процес родно одговорног буџетирања. Током спро-
вођења првог и другог Националног акционог плана за примену 
Резолуције Савета безбедности Уједињених нација  – Жене, мир 
и безбедност у Републици Србији (2010 –2015. и 2017 –2020), пер-
манентно се повећавала заступљеност жена: од укупног броја за-
послених у Министарству одбране и Војсци Србије крајем 2019. 
године, 21,93% чиниле су жене, што је за 0,85% више него у 2018. 
години214, док је у 2020. години жена било 22,94%, што је за 1,01% 
више него у 2019. години. Међу официрима жене су 2020. године 
биле заступљене са 7,91% (повећање за 0,92%), међу подофици-
рима са 2,40% (повећање за 0,44%), међу професионалним војни-
цима са 15,89% (повећање за 0,48%) и међу цивилним лицима са 
52,99% (повећање за 1,02%). Заступљеност жена на командним и 
руководећим дужностима на крају 2020. године, у односу на уку-
пан број командних и руководећих дужности у Министарству од-
бране и Војсци Србије износила је 8,96%, што je за 0,47% више 
него у 2019. години. За време примене поменутог Националног 
акционог плана (2017 –2020), повећана је заступљеност жена у 
Војнообавештајној агенцији са око 19,5% на 24%, односно за око 
4,5%. Заступљеност жена у Војсци Србије је повећана са 11,7% у 
2019. години на 12,35% у 2020. години, а на командним и руково-
дећим дужностима износила је 4,80%, што чини 1,05% укупног 
броја припадника Војске Србије и за 0,15% је већа него у 2019. 
години. У мултинационалним операцијама Уједињених нација и 
Европске уније, у току 2020. године жене су чиниле 13,78% од 
укупно упућених припадника, што је за 4,34% више у односу на 
2019. годину.215 У школској 2020/2021. години на основним сту-
дијама у Војној академији (прва година) уписано је 38% девојака, 
што је за 1% више него у школској 2019/2020. години, а у први 
разред Војне гимназије уписано је 57% девојака, што је 21% више 
него у школској 2019/2020. години.216

Подстицај спровођењу политике једнаких могућности у 
сектору одбране и безбедности пружио је Закон о родној равно-
правности из 2021. године217, који прописује дужност органа јав-
не власти и послодаваца који обављају послове у овој области да 
обезбеђују примену политика једнаких могућности и унапређења 
родне равноправности и доприносе уклањању родних стереотипа 
приликом остваривања права и обавеза лица оба пола у области 
одбране и безбедности, те да у том циљу спроводе посебне мере и 
активности ради унапређење безбедности жена у миру, конфлик-
ту и постконфликтном опоравку друштва, повећање заступљено-
сти и укључености жена на позицијама доношења одлука у свим 
процесима који се тичу очувања мира и безбедности и др.218 Још 
увек  нема података о томе да ли су од ступања на снагу закона 
 – – – – – – – – – – – – – – –
211 Повереник за заштиту равноправности, Посебан извештај о дискриминацији 

жена, мај 2015, стр. 154. 
212 Београдски центар за безбедносну политику, Улога жена у реформи полиције 

на Балкану, 8. март 2016. Видети: https://bezbednost.org/uloga-zena-u-reformi-
policije-na-balkanu-2/(приступљено: 8. децембра 2021. године).

213 Катарина Томашевић, „Равномернија заступљеност жена у оперативном са-
ставу МУП-а”, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, 26. 
септембар 2017. Доступно на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/rs/ravnomernija-
zastupljenost-zena-u-operativnom-sastavu-mup-a/ (приступљено: 6. децембра 2021. 
године).

214 Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 
1325 Савета безбедности Уједињених нација  – Жене, мир и безбедност у 
Министарству одбране и Војсци Србије у 2019, стр. 2. 

215 Извештај о спровођењу Националног акционог плана за примену Резолуције 
1325 Савета безбедности Уједињених нација  – Жене, мир и безбедност у 
Министарству одбране и Војсци Србије у 2020, стр. 1 –2. 

216 Исто, стр. 8 –9.
217 „Службени гласник РС”, број 52/21.
218 Члан 39. Закона о родној равноправности („Службени гласник РС”, број 52/21). 
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примењене неке од предвиђених мера. Иако је важење другог На-
ционалног акционог плана за период 2017 –2020. истекло, Мини-
старство одбране наставило је са применом свих дефинисаних 
мера, успостављених механизама и започетих пројеката у области 
родне равноправности, чиме је одржан континуитет спровођења 
политике родне равноправности у сектору безбедности до усваја-
ња новог Националног акционог плана.

3) Образовање, стручно оспособљавање и наука

С аспекта остваривања једнакости, равноправности и прин-
ципа недискриминације, правни оквир у области образовања, 
стручног оспособљавања и научно-истраживачког рада углавном 
је задовољавајући, иако су поједина решења супротна антидискри-
минационим стандардима. Нови образовни закони усвојени 2017. 
године унапредили су услове за спровођење инклузивног образо-
вања, посебно у погледу пружања додатне подршке не само уче-
ницима са сметњама у развоју и инвалидитетом, већ и ученицима 
којима је таква подршка потребна због социјалне ускраћености, 
тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања, соци-
јалне угрожености, живота у неразвијеним подручјима и специ-
фичних тешкоћа у учењу. У Стратегији развоја образовања и ва-
спитања у Републици Србији до 2030. године219 констатовано је да 
статистика у образовању још увек не даје довољне и упоредиве 
податке који се односе на образовање ученика из осетљивих гру-
па и потребу за пружањем додатне подршке, тако да није могуће 
стећи свеобухватан увид у квалитет инклузивног образовања и 
факторе који на њега утичу. Не постоје систематизовани подаци о 
потребама за додатним мерама и услугама подршке, квалитету по-
стојећих мера и услуга додатне подршке, расположивим људским 
ресурсима и њиховим компетенцијама за рад у инклузивном окру-
жењу. Поред тога, праћење квалитета инклузивног образовања и 
васпитања додатно је отежано и због немогућности разврставања 
података према различитим групама ученика и ученица.

У домену инклузивног образовања, напредак је остварен на 
плану унапређења рада интерресорних комисија и израде индиви-
дуалних образовних планова, а значајан позитивни помак огледа 
се у томе што су услуга личног пратиоца и бесповратна новчана 
помоћ посебно талентованим ученицима постале законске катего-
рије.220 Међутим, изазов је то што је обезбеђивање личних прати-
лаца услуга из домена социјалне заштите, коју финансира локал-
на самоуправа, тако да могућности за приступ образовању деце 
са инвалидитетом којима је потребан лични пратилац, зависе од 
финансијских могућности локалне самоуправе. Према подацима 
које је прикупила институција Повереника за заштиту равноправ-
ности, велики број јединица локалних самоуправа нема успоста-
вљену услугу личног пратиоца, а иако су многе јединице локал-
не самоуправе својим актима успоставиле ову услугу, с обзиром 
на то да спадају у неразвијене општине IV категорије, оне немају 
обезбеђена средства за реализацију услуге. Повереник за заштиту 
равноправности је јединицама локалне самоуправе упутио препо-
руку за предузимање мера у циљу успостављања, односно обезбе-
ђивања ове услуге.221

Доношењем Правилника о педагошком асистенту и андраго-
шком асистенту 2019. године222, унапређен је правни оквир рада 
педагошких и андрагошких асистената који пружају подршку у 
образовању. Правилником је регулисан рад педагошких асистена-
та за децу и ученике ромске националности којима је потребна до-
датна подршка у образовању, рад педагошких асистената за децу и 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и рад андра-
гошких асистената који пружају подршку у образовању одраслих. 
Услуге педагошких и андрагошких асистената нису, међутим, до-
ступне у довољној мери. 
 – – – – – – – – – – – – – – –
219 „Службени гласник РС”, број 63/21.
220 Више о томе видети у: Ситуацина анализа: Положај деце са сметњама у ра-

звоју и инвалидитетом у Републици Србији, НООИС, Београд, 2017; Политика, 
Инклузија у школама већ 10 година без асистената, 18. јул 2019. Доступно на: 
http://www.politika.co.rs/sr/clanak/433899/Inkluzija-u-skolama-vec-10-godina-bez-
asistenata (приступљено: 6. децембра 2021. године). 

221 Повереник за заштиту равноправности, Редован годишњи извештај за 2019. 
годину, Београд, март 2020. стр. 131. Доступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/
wp-content/uploads/2020/03/FINAL-RGI-2019-ZA-NARODNU-SKUPSTINU.pdf 
(приступљено: 8. децембра 2021. године).

222 „Службени гласник РС”, број 87/19.

У Републици Србији и даље постоје паралелно редовни и 
специјални систем образовања деце са сметњама у развоју и ин-
валидитетом. Корак назад у односу на раније прописе јесте понов-
но увођење могућности да се за ове ученике формирају посебна 
одељења у оквиру редовних школа. Поједина законска решења 
којима је регулисано дуално образовање нису у складу са прин-
ципом инклузивности образовања, а ученици који се образују по 
овом образовном моделу стављени су у неповољнији положај у 
односу на друге ученике и ученице, јер им се не обезбеђује исти 
обим права и заштите од насиља, злостављања, занемаривања и 
дискриминације.223 Недостају и услуге подршке за децу која живе 
у сиромаштву и у удаљеним и депривираним срединама, па су у 
погледу образовања ова деца у неједнаком положају у односу на 
осталу децу.224 Такође, посебну пажњу завређују и заштита од дис-
криминације ученика и ученица чије здравствено стање може бити 
основ за дискриминацију, чему није посвећена довољна пажња.

Иако је Стратегија развоја образовања до 2020. године по-
ставила као један од главних циљева повећање обухвата станов-
ништва Републике Србије на свим нивоима образовања, од пред-
школског васпитања и образовања до целоживотног учења,225 у 
периоду спровођења ове стратегије није остварена задовољавајућа 
стопа обухвата деце и младих васпитањем и образовањем. 

Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем у 
2020. години за децу узраста од шест месеци до три године изно-
сио је само 31,8%, а за децу од три године до поласка у припремни 
предшколски програм 62,6%, док је 5.297 деце остало неуписано 
због попуњености капацитета.226 Похађање обавезног припремног 
предшколског програма било је 96,1% (девојчице) и 98% (дечаци) 
у 2018/2019. години, а у 2020/2021. години било је 96,3% (девој-
чице) и 96,4% (дечаци).227 Посебно се наглашава значајна разлика 
између општина у погледу обухвата предшколским васпитањем и 
образовањем, па богатије општине чешће имају већу стопу обу-
хвата од мање богатих општина, као и деце из ромских насеља у 
Републици Србији.228 Обухват деце узраста од три до пет година 
предшколским образовањем најсиромашнијих домаћинстава био 
је само 9%, у односу на 82% породица с вишим социоеконом-
ским статусом.229 Обухват деце основним образовањем у школској 
2016/17. години био је 98,6% деце законом предвиђеног школског 
узраста, али подаци показују и да се 15% деце из ромских насеља 
основношколског узраста налази ван система образовања.230 Деца 
која одустају од редовног школовања најчешће су деца ромске на-
ционалности.231

Обухват ромске деце образовањем и даље је незадовољава-
јући, а ова деца се и даље сусрећу са дискриминацијом и сегрега-
цијом на свим нивоима образовања.232 Значајан број ромске деце 
је уписан у специјалне школе,233 што је супротно међународним 
 – – – – – – – – – – – – – – –
223 Заштитник грађана, Посебан извештај Заштитника грађана  – Стање права де-

тета у Републици Србији, новембар 2018, стр. 147. Доступно на: https://www.
ombudsman.rs/index.php/izvestaji/posebnii-izvestaji/5949-p-s-b-n-izv-sh-z-sh-i-ni-
gr-d-n-s-nju-pr-v-d (приступљено: 6. децембра 2021. године).

224 Исто.
225 Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије 

развоја образовања у Србији до 2020. године, мај 2019, стр. 6. Доступно на: 
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/izvestaj.pdf (приступљено: 8. 
децембра 2021. године). 

226 ДевИнфо база: Профил Републике Србије 2020. Доступно на: http://devinfo.stat.
gov.rs/SerbiaProfileLauncher/files/profiles/sr/1/DI_Profil_Republika%20Srbija_
EURSRB.pdf#page=7 (приступљено: 6. децембра 2021. године).

227 Исто. 
228 Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије 

развоја образовања у Србији до 2020. године, мај 2019, стр. 33. Доступно на: 
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/izvestaj.pdf (приступљено: 8. 
децембра 2021. године).

229 Влада Републике Србије, Трећи национални извештај о социјалном укључива-
њу и смањењу сиромаштва у Републици Србији, Преглед и стање социјалне 
искучености и сиромаштва за период 2014 –2017. године са приоритетима за 
наредни период, Београд, децембар 2018, стр. 164. 

230 Годишњи извештај о реализацији Акционог плана за спровођење Стратегије 
развоја образовања у Србији до 2020. године, мај 2019, стр. 36. Доступно на: 
https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/izvestaj.pdf (приступљено: 8. 
децембра 2021. године).

231 Влада Републике Србије, Трећи национални извештај о социјалном укључива-
њу и смањењу сиромаштва у Републици Србији, Преглед и стање социјалне 
искучености и сиромаштва за период 2014 –2017. године са приоритетима за 
наредни период, Београд, децембар 2018, стр. 166.

232 Марио Рељановић, Дискриминација Рома и ромске деце, On-Off, 13. јануар 
2019. Доступно на: https://on-off.rs/diskriminacija-roma-i-romske-dece/.

233 Посебан извештај Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња са препорукама, Београд, новембар 2019, стр. 
20 –21.
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стандардима.234 Велики проблем представљају и школе у којима је 
заступљена већинска или готово искључиво ромска ученичка по-
пулација, што такође представа сегрегацију у образовно-васпит-
ним установама. Док је обухват основним образовањем и васпи-
тањем у 2019. години износио 98,1%, стопа завршавања основне 
школе била је 96,1%, а стопа осипања ученика износила је 0,6%,235 
(0,8% код дечака и 0,5% код девојчица)236, код ученика из ромских 
насеља стопа завршавања основне школе износила је само 64%.237 
У 2019. години прилагођена нето стопа похађања средње школе за 
младиће је 95%, а за девојке 93%, док је у популацији деце из ром-
ских насеља она износила 30% код младића, а 27% код девојака.238 
Стопа завршавања средње школе у општој популацији износила 
је 98% за младиће, а 97% за девојке, док је у ромској популацији 
износила 68% за младиће и 50% за девојке.239 На такво стање пре-
васходно утичу специфичне препреке у образовању које погађају 
искључиво ромске девојчице, које су повезане са родном улогом 
жена и традиционалним родним обрасцима у ромској заједници.240 
Девојчице су у већини међу младима који завршавају четворого-
дишње средње стручне школе (53% девојчица и 47% дечака).241 
Трогодишње средње стручне школе завршава скоро два и по пута 
више дечака него девојчица.242

Неједнакости су евидентне и у погледу образовања деце са 
сметњама у развоју и инвалидитетом. Од укупног броја особа са 
инвалидитетом у Републици Србији, 12,2% није похађало основ-
но образовање, што чини 41,9% укупног становништва Републике 
Србије које никада није ишло у основну школу. Свака осма особа 
са инвалидитетом старости 15 и више година никада није ишла у 
основну школу, док међу општом популацијом овај проценат из-
носи 2,7%.243 Међутим, најмлађој старосној категорији лица која 
никада нису похађала основну школу (15 –18 година) припада 1,6% 
особа са инвалидитетом, 13 –15% деце из једне генерације не завр-
ши основну школу, а 25,3% младих у узрасту 18 –24 година нема 
завршену средњу школу. Међу мушкарцима са инвалидитетом без 
стручне спреме је 18,6%, док је жена 81,4% од укупног броја осо-
ба са инвалидитетом које нису похађале основну школу.244

У предшколско васпитање и образовање је укључено свега 
око 4.000 деце са инвалидитетом и сметњама у развоју, а у при-
премни предшколски програм свега 964 деце из ове категорије.245 
Инклузивним образовањем у редовним основним школама у 2019. 
години који уче по индивидуалном образовном плану 1 обухваћено 
је 3.304 девојчица и 5.096 дечака, док је девојчица за које је израђен 
индивидуални образовни план 2 укупно 2.040, а дечака 3.429.246

Према Извештају о напретку у остваривању Циљева одржи-
вог развоја до 2030. године у Републици Србији247, у остваривању 
потциља 4.5. који се односи на елиминисање родне неједнакости 
у образовању и обезбеђивању једнаког приступа свим нивоима 
образовања и стручном оспособљавању за рањиве групе, на ни-
воу основне школе у периоду 2014 –2019. године повећан је дис-
паритет у корист дечака, док је на нивоу средње школе диспаритет 
смањен, а стање је непромењено на нивоу виших разреда основне 
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школе (други циклус основног образовања). Када је у питању 
диспаритет између деце из најсиромашнијих и најбогатијих дома-
ћинстава, на нивоу основног образовања дошло је до преокрета у 
корист деце из најсиромашнијих слојева, док се у другом циклусу 
основног образовања и средње школе одржао диспаритет у корист 
деце из најбогатијих домаћинстава.

Неједнакост у образовању огледа се и у хоризонталној родној 
сегрегацији, која свој основ има у традиционалним поделама зани-
мања на мушка и женска. Међу младима који завршавају средње 
четворогодишње опште образовање (гимназије) више је девојчица 
(58%) него дечака (42%). Девојчице су у већини и међу младима 
који завршавају средње стручне четворогодишње школе (53% према 
47% дечака). Дечаци су бројнији у подручјима образовања: електро-
техника, машинство и обрада метала, геодезија и грађевинарство, 
саобраћај, шумарство и обрада дрвета и геологија и рударство.248 
Високе школе и факултете више уписују и завршавају жене: међу 
студентима жена је 57%, међу дипломиранима 59%, као и међу 
онима који су докторирали (57% жена према 43% мушкараца).249 
Индекс родне равноправности за 2016. годину250 показује да и даље 
постоји хоризонтална родна сегрегација у погледу избора будућег 
занимања, која се темељи на још увек присутној традиционалној 
подели занимања на мушка и женска. У домену знања забележено 
је благо повећање вредности индекса, захваљујући повећању ре-
зултата у поддомену учешћа и постигнућа, док је дошло до благе 
негативне промене у поддомену сегрегације. Сегрегација је и даље 
изражена, јер је међу женама које студирају већи удео оних које се 
образују у областима образовања, здравља, социјалне заштите, ху-
манистичким наукама и уметности, него што је међу мушкарцима 
који студирају.251 То потврђују и налази Републичког завода за ста-
тистику: жене чине већину у многим подручјима образовања, као 
што су здравство (71%), уметност (68%) и природне науке (66%), 
а мушкарци су бројнији у инжењерству, производњи и грађеви-
нарству (57%), информационим и комуникационим технологијама 
(66%) и услугама (56%).252 Међу ромском популацијом, израже-
на је и вертикална родна дискриминација у образовању, па је број 
ромских девојчица које завршавају основну и средњу школу мањи 
у односу на дечаке, а чак 43% ромских девојчица у узрасту 15 –19 
година прекида школовање због штетне праксе дечијих бракова.253

Поред структуралне дискриминације у образовању, у овој 
области раширена је и индивидуална дискриминација, укључу-
јући сексуално узнемиравање и хомофобично насиље.254 Овоме 
доприносе још увек присутни дискриминаторни и хомофобични 
садржаји у уџбеницима и наставним материјалима.255 Садржајима 
уџбеника и наставних планова и програма није у довољној мери 
посвећена пажња и недостаје свеобухватна анализа која би поста-
вила темељ за унапређење културне компетенције и сензитивно-
сти, као и теме и садржаји који би подстакли развој концепта ин-
теркултуралности.

Стопа обухвата високим образовањем популације између 19 
и 24 година повећала се са 41,2% у 2010. години, на 54,7% у 2019. 
години, при чему је међу студентском популацијом 64,2% жена и 
45,7% мушкараца.256

Иако је достизање равноправног система високог образова-
ња, са правичним и једнаким приступом за све групе у друштву, 
један од приоритета, још увек је приметно да су одређене соци-
јалне групе у високом образовању недовољно заступљене, а из-
вештаји о социјалној димензији у примени Болоњског процеса у 
Републици Србији257 показују смањено учешће младих људи из 
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најсиромашнијих породица, из породица са најнижим степеном 
образовања, из породица ромске националности и особа са инва-
лидитетом. Могућност приступа и завршетка високог образовања 
и даље у великој мери зависи од социјалног и економског порекла 
студената. Високошколске установе су углавном неприступачне 
особама са инвалидитетом, наставни материјал није у формату 
прилагођеном особама са инвалидитетом, а ретко је и коришћење 
асистивне технологије.258 Мере за изједначавање шанси у присту-
пу високом образовању, које су углавном финансијске природе и 
стимулишу изврсност, не дају очекиване резултате у погледу свих 
недовољно заступљених група, тако да је састав студентске попу-
лације и даље непропорционалан саставу укупне популације, има-
јући у виду породични, социјални и економски статус, националну 
припадност, инвалидитет, место пребивалишта и друга лична свој-
ства студената.259

Стопа учешћа одраслих у неком облику формалног или не-
формалног образовања или обука одраслих, 2016. године износила 
је 5,1%, а стопа у 2019. години била је само 4,3%, што је знатно 
испод просека земаља чланица Европске уније (10,8%).260 Иако 
нема поузданих података о распрострањености дискриминације у 
области стручног оспособљавања, она постоји и највише погађа 
особе са инвалидитетом и старије особе.261

Родне и друге неједнакости присутне су и области науке и на-
учно-истраживачког рада. Међу запосленима у области истражи-
вања и развоја, у 2018. години има више жена (51%), као и међу 
научним истраживачима (51,4%). Жене су већински заступљене у 
свим категоријама, осим међу стручним сарадницима (48%). Иако 
чине већину, оне су на руководећим позицијама знатно ређе у поре-
ђењу са мушкарцима (38,1%). Чак и када јесу на руководећим по-
зицијама, жене су много чешће од мушкараца задужене да се баве 
администрацијом, организацијом посла и бригом о запосленима.262 
Треба имати у виду да су од оснивања Универзитета у Београду до 
данас, само две жене биле на позицији ректорке. Међу чланови-
ма Српске академије наука и уметности доминирају мушкарци. У 
2020. години 90% свих чланова су мушкарци. Највеће учешће жена 
је у Одељењу језика и књижевности и Одељењу историјских наука, 
док је само по једна чланица у одељењима друштвених наука, тех-
ничких наука и математике, физике и гео-науке.263

Не постоје поуздани подаци о полној структури и заступље-
ности припадника и припадница група које су у већем ризику од 
дискриминације у научним истраживањима и истраживачким ти-
мовима. Додатно, област антидискриминације није препозната као 
један од приоритета у научним истраживањима која се финансира-
ју средствима из буџета, а нема је ни међу предметима. 

У програмима наставе и учења основног и средњег образова-
ња нису у довољној мери заступљене теме које афирмишу родну 
равноправност и које код ученика и ученица развијају знања и ве-
штине неопходне за живот у демократском друштву заснованом на 
принципу недискриминације и родне равноправности, у коме се 
поштује и уважава разноврсност родних и других идентитета. У 
уџбеницима и другим наставним материјалима још увек се срећу 
родно стереотипни садржаји, а кроз „скривени курикулум” уче-
ницима и ученицама преносе се вредносни ставови, док обрасци 
понашања углавном репродукују традиционалне родне матрице. 
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Aнализе курикулума појединих студијских програма и силабу-
са наставних предмета264 показале су да родна перспектива није 
интегрисана у њихове садржаје, да су уџбеници углавном родно 
неутрални, а у некима су присутни и родно стереотипни приступи 
у тумачењу друштвених појава. Образовни материјал који се ко-
ристи у високошколском образовању у највећем броју случајева је 
родно неосетљив.

Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Ср-
бији до 2030. године265 препознаје друштвене групе у образовању 
које су под већим ризиком од друштвене искључености и сирома-
штва, и у оквиру њих подразумева следеће групе: деца, ученици 
и студенти чије породице имају низак социоекономски статус; 
припадници ромске националности, а нарочито они који живе у 
ромским насељима; особе са сметњама у развоју и инвалидите-
том; становници руралних подручја, а нарочито становници брд-
ско-планинских и пограничних подручја, итд. Такође, у оквиру 
мере развоја услова и подршке образовно-васпитним установама 
у унапређивању програма, наставе и учења у доуниверзитетском 
образовању и васпитању, предвиђено је да сви уџбеници треба 
да буду по садржају осетљиви на родну равноправност и специ-
фичности различитих друштвених група, укључујући и осетљиве 
групе (без стереотипа, предрасуда и дискриминације), а све актив-
ности јачања капацитета запослених у образовању треба да се у 
развоју и остваривању ослањају на принципе родне равноправно-
сти и недискриминаторних ставова и понашања. 

Закон о родној равноправности из 2021. године266 по први пут 
утврђује конкретне обавезе органа јавне власти и других субјеката 
који обављају послове у области образовања и васпитања на плану 
интегрисања родне равноправности у све аспекте образовног про-
цеса.267 Нема података о томе да ли су по ступању на снагу овог 
закона предузете било какве мере у циљу превазилажења родних и 
других неједнакости. 

4) Рад и запошљавање

И поред доброг законодавног оквира, дискриминација у 
области рада је годинама била најзаступљенија област у којој 
се испољава дискриминација у Републици Србији, са 32,2% од 
укупног броја притужби поднетих Поверенику за заштиту рав-
ноправности,268 док је 2020. године највише притужби поднето за 
дискриминацију у поступку пред органима јавне власти, затим у 
поступку запошљавања или на послу.269

Велики број притужби упућених Поверенику за заштиту 
равноправности у области рада и запошљавања представљају 
показатељ стања у овој области, што је био основни разлог сачи-
њавања Посебног извештаја о дискриминацији у области рада и 
запошљавања.270 У овом извештају је наведено да у области рада 
и запошљавања немају сви једнаке шансе, да су неке друштвене 
групе изложеније дискриминацији, да примена појединих прописа 
доводи до негативних ефеката на остваривање равноправности у 
овој области, да постоје негативна предубеђења о продуктивности 
радника на основу неког њиховог личног својства (пол, брачни и 
породични статус, здравствено стање, инвалидитет, старост, при-
падност одређеној етничкој или мањинској групи).271 У области 
рада, а посебно запошљавања, групе које су у ризику од дискри-
минације постају још подложније дискриминацији, на пример 
жене, особе са инвалидитетом, млади и старији, Роми и Ромкиње, 
припадници ЛГБТ* популације, а нису ретки случајеви вишестру-
ке дискриминације.272
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области рада и запошљавања, децембар 2019, стр. 9 –11.
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Измене радноправног законодавства нису укључиле новине 
које су биле предвиђене Акционим планом за примену Стратеги-
је превенције и заштите од дискриминације за период од 2014. до 
2018. године. Наиме, у односу на жене (род) планирано је увођење 
обавезе за послодавце у вези са враћањем родитеља на исто рад-
но место након породиљског одсуства, проширења обима права на 
одсуство ради неге детета, као и разрада принципа једнаке зара-
де мушкараца и жена и утврђивање санкције за супротно посту-
пање. По питању начина вођења евиденције о броју припадника 
и припадница националних мањина у органима државне управе, 
Законом о изменама и допунама закона о државним службеници-
ма273 прописано је да се у Централну кадровску евиденцију, за све 
државне органе, између осталог уписује и податак о националној 
припадности, уколико се државни службеник, односно, намеште-
ник добровољно изјасни о овом податку. Поред тога, овај податак 
се води и у Регистру запослених, изабраних, постављених и ан-
гажованих лица код корисника јавних средстава, а чије вођење је 
прешло у Централни регистар обавезног социјалног осигурања.274 
Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигура-
ња275 прописано је да се подаци који се односе на националну при-
падност, језик на коме је завршена основна школа и језик на коме 
је завршена средња школа у регистар уносе опционо у складу са 
претходно датом изричитом изјавом запосленог или радно ангажо-
ваног лица послодавцу да је сагласан да се ти подаци унесу у реги-
стар.276 Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдини-
цама локалне самоуправе277 у члану 47. ст. 2. и 3. прописује да ће 
Влада уредбом ближе уредити критеријуме за разврставање рад-
них места и мерила за опис радних места службеника, при чему 
ће водити рачуна о познавању језика и писама националних ма-
њина, као посебног услова за обављање послова на оним радним 
местима која су од значаја за остваривање права грађана на слу-
жбену употребу језика и писама националних мањина. Приликом 
уређивања критеријума за разврставање радних места и мерила за 
опис радних места службеника, Влада ће посебно водити рачуна о 
националном саставу становништва и одговарајућој заступљено-
сти припадника националних мањина ради постизања пуне равно-
правности између припадника националне мањине и грађана који 
припадају већини. У члану 190. истог закона прописано је да ка-
дровска евиденција садржи и податак о националној припадности 
службеника и намештеника у складу са прописом којим се уређује 
регистар запослених у јавној управи у Републици Србији.

Такође, потребно је ускладити заштиту од дискриминације 
из Закона о раду278 и Закона о забрани дискриминације279, односно, 
уредити однос ова два поступка и друга спорна питања. 

Приступ тржишту рада је посебно тежак за дуготрајно неза-
послене, младе и нискоквалификоване људе, док мере усмерене на 
промовисање запошљавања Рома и Ромкиња тек треба да дају ре-
зултате.280 Неопходно је осигурати одговарајуће финансијске и ин-
ституционалне ресурсе за запошљавање и социјалне политике које 
ће систематичније циљати младе, жене и дуготрајно незапослене 
особе и побољшати адекватност социјалних давања за људе испод 
прага сиромаштва.281 Припадници ромске националне мањине су 
дискриминисани у различитим областима живота, које укључују 
незапослености и увођење у формалне токове на тржишту рада.282 
Као најкритичније области у којима је дискриминација ромске 
националне мањине заступљена, препознате су области образо-
вања и запошљавања.283 Према подацима Националне службе за 
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279 „Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21.
280 European Commission, Serbia 2020 Report, Brussels, 06.10.2020, стр. 95.
281 Исто.
282 Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику узроци, ис-

ходи и препоруке, Канцеларија за људска права Уједињених нација, Тим за со-
цијално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, Београд, 
2020, стр. 14. Доступно на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uplo-
ads/2020/12/Posledice_Kovid-19_na_polozaj_osetljivih_grupa_i_grupa_u_riziku.
pdf (приступљено 6. децембра 2021. године).

283 Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2020. го-
дину, оп. цит, стр. 57.

запошљавање, на евиденцији незапослених лица има око 29.000 
особа ромске националности, док је у првих шест месеци 2020. 
године у програме службе било укључено 1.500 припадника ром-
ске националне мањине, од тога 670 Ромкиња.284 Током 2020. годи-
не, према евиденцији Националне службе за запошљавање, било 
је 27.694 незапослених Рома, од тога 13.804 Ромкиња285. Током 
2020. године мерама активне политике запошљавања обухваћено 
је 3.264 незапослена Рома (1.534 жене), што представља учешће 
од 5,02% у укупном броју незапослених укључених у мере. У мере 
активног тражења посла укључено је 1.583 незапослених Рома 
(739 жена), у програме додатног образовања и обука 759 незапо-
слених Рома (469 жена), у програме субвенција за запошљавање 
597 незапослених Рома (230 жена), док је јавним радовима обухва-
ћено 325 незапослених Рома, од којих је 100 жена. Уколико се узме 
у обзир и подршка IPA286 2013 пројекта, мерама активне полити-
ке запошљавања обухваћено је 3.265 незапослених Рома (1.534 
жене).287 Мигранти и мигранткиње имају веома ограничене могућ-
ности за укључивање на тржиште рада, а у већој мери су изложени 
ризицима од радне експлоатације.288 Током 2021. године потписан 
је Меморандум о разумевању између Високог комесаријата Ује-
дињених нација за избеглице у Републици Србији (UNHCR), Ко-
месаријата за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС) и 
Националне службе за запошљавање. Циљ сарадње је да се избе-
глицама и лицима која су у Републици Србији добила азил олакша 
приступ тржишту рада и пружи подршка у постизању економске 
независности. Поред тога, предвиђено је да ће потписнице спора-
зума, у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, предузети напоре да тражиоци азила и избе-
глице буду уврштени у „тешко запошљиве категорије”.289

Положај младих на тржишту рада веома је специфичан, јер 
постоји високо учешће нестандардних облика рада као што су рад 
на одређено, рад у неформалном сектору, привремени и повреме-
ни рад.290 Ограничене могућности запошљавања и висока стопа 
незапослености остављају младима мало избора, због чега су они 
принуђени да прихватају несигурне послове на којима су слабо 
плаћени или послове за које су преквалификовани, што доводи 
до ограниченог приступа социјалном осигурању, па и ускраћеним 
загарантованим правима из области рада.291 Запослени млади за-
рађују мање од запослених из старијих категорија становништва, 
а просечна зарада по сату нижа је за младе (15 –29) него за старије 
и у 2018. години износила је 343,08 РСД, што је знатно ниже од 
просека за укупну радну снагу од 406,04 РСД. Просечне зараде 
младих жена су при томе ниже од просечних зарада младих му-
шкараца.292 Половина младих старости од 20 до 29 година је запо-
слена, у односу на близу две трећине њихових вршњака у земљама 
Европске уније, док је стопа незапослености ове старосне групе 
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двоструко већа у Републици Србији, где је свака пета активна мла-
да особа  – незапослена.293 У априлу 2021. године млади су чинили 
21,04% од укупног броја незапослених, незнатно је више младих 
жена (20 –24 година) незапослено у односу на мушкарце, а много 
је већи број незапослених младих жена у односу на број мушка-
раца у узрасту од 25 до 29 година.294 У односу на 2020. годину, 
бележи се раст незапослених младих за 10,34%.295

Родна неједнакост у области рада и запошљавања и даље је 
веома присутна,296 што је препознато, па је у Стратегији запошља-
вања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године297, 
унапређење положаја жена на тржишту рада планирано као мера. 
Поред тога, жене су препознате као категорија незапослених лица 
којима је потребно дати приоритет за укључивање у финансијске 
мере активне политике запошљавања, а додатно је наведено да ће 
посебан приоритет имати жене које се суочавају са више фактора 
отежане запошљивости и дугорочно незапослене жене, као и дру-
ге жене којима је потребна додатна подршка.

Стопа неактивности жена на тржишту рада је виша у одно-
су на стопу неактивности мушкараца (52,9% у односу на 37,3%), 
а поред тога, стопа запослености жена је нижа (41,9% у односу 
на 56,6%).298 Њихова неактивност углавном је последица непла-
ћеног рада у домаћинству, као и недовољне подршке у постиза-
њу баланса између рада и приватног живота,299 а жене са села су 
посебно погођене неплаћеним радом.300 Такође, поједине жене се 
суочавају са озбиљним баријерама у уживању права на рад, по-
себно младе жене (од 15 до 24 године). Само 4% жена са инвали-
дитетом има формалан уговор о раду.301 На мању активност жена 
утиче: неплаћени рад у домаћинству (брига о деци, болеснима и/
или старијим члановима породице), неадекватна подршка у ускла-
ђивању професионалних и породичних обавеза, дискриминаторни 
третман послодаваца према младим женама, разлика у платама, 
као и нижа старосна граница за одлазак у пензију.302 Родни јаз у 
платама износи 8,8% у корист мушкараца,303 а жене истовремено 
несразмерно више брину о члановима домаћинства.304 Према до-
ступним подацима, неплаћени послови би износили 21,5% бру-
то домаћег производа Републике Србије или 9,2 милијарде евра. 
Вредност неплаћених послова које обављају жене је 14,9% бруто 
домаћег производа Републике Србије (6,37 милијарди евра), на-
спрам 6,6% бруто домаћег производа (2,83 милијарде евра) којим 
доприносе мушкарци.305 Жене се и даље суочавају са поставља-
њем питања у вези са планирањем породице приликом конкуриса-
ња за посао, сексуалном узнемиравању на радном месту, немогућ-
ности напредовања или премештањем на нижа радна места након 
повратка са одсуства са рада ради неге детета, дакле суочавају се 
са дискриминацијом у свим фазама рада.306 Поред тога, отежано 
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је и запошљавање жена које имају преко 50, односно 55 година. 
Највећи родни јаз на тржишту рада забележен у узрасту од 55 до 
64 године, где се уочава да је свега 40% жена и 61% мушкараца у 
радном односу.307 

Тешко је утврдити број случајева у којима су ЛГБТ* особе 
изложене дискриминацији у области рада, јер велики број кри-
је своју сексуалну оријентацију и родни идентитет на послу због 
изражених негативних ставова и предрасуда.308 Ипак, може се за-
кључити да су припадници ЛГБТ* популације дискриминисани на 
радном месту, као и да већина доживљава вербално насиље, прет-
њу физичким насиљем и физичко насиље, као и претњу отказом.309 
Младе ЛГБТ* особе су изложене сиромаштву, услед немогућности 
приступа тржишту рада и обезбеђивању прихода.310 Такође, нема 
мера којима се подстиче запошљавање ЛГБТ* особа, иако је ова 
популација у већем ризику од дискриминације. Несумњиво је да 
су транс особе често дискриминисане на тржишту рада, нарочито 
у осетљивој фази транзиције када долази до измене спољашњег из-
гледа који одступа од података и фотографије у документима која 
често нису промењена у складу са новим родним идентитетом.311

Радници и раднице старији од 50 година имају најмање шан-
се да поново добију посао, а изложени су дискриминацији и током 
рада.312 Углавном их послодавци не примају, чак и када се прија-
вљују на места за која се захтева нижа квалификација од оне коју 
старији радници поседују, што је евидентно и у пракси Поверени-
ка за заштиту равноправности.313

Особе са инвалидитетом се доводе у неповољан положај на 
тржишту рада кроз процедуру процене радне способности, која се 
и даље у знатној мери ослања на медицински модел и искључује 
одређене групе са тржишта рада, у највећој мери особе са интелек-
туалним инвалидитетом.314 Особе са инвалидитетом су у Републици 
Србији једна од најугроженијих група становништва када је реч о 
стопи сиромаштва и ризику од сиромаштва, а међу најважнијим фак-
торима ризика од сиромаштва, између осталог, препознат је и радни 
статус.315 Један од идентификованих проблема је и то што особе са 
инвалидитетом не могу да оснују свој репрезентативни синдикат на 
отвореном тржишту рада због слабе заступљености.316 Особе које 
болују од ретких болести наилазе на низ препрека приликом оства-
ривања основних права и изложене су дискриминацији, која се може 
огледати и у недобијању или губљењу посла због здравственог ста-
ња.317 Такође, особе са HIV/AIDS-ом представљају једну од најди-
скриминисанијих група људи,318 и често бивају отпуштени с посла 
кад послодавци сазнају за њихов позитиван статус, а на неким рад-
ним местима не могу ни да буду запослени, с обзиром на то да се 
HIV убраја у заразне болести. Непрепознавање потешкоћа у оства-
ривању права особа које живе са HIV/AIDS-ом у вези са радом и 
запошљавањем појачава њихову стигматизацију и дискриминацију. 

5) Социјална заштита

Припадници и припаднице група које су у већем ризику 
од дискриминације често се суочавају са тешкоћама у приступу 
услугама социјалне заштите.319 У нарочито тешком положају на-
лазе сe Роми и Ромкиње који живе у неформалним насељима,320 
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јер им често недостаје доказ о пребивалишту. Сличан проблем 
имају и интерно расељена лица из Аутономне покрајине Косово и 
Метохија,321 а обезбеђење подршке за њихов неометан приступ со-
циоекономским правима представља кључни корак за постизање 
трајних решења.322 Иако су могућност пријаве пребивалишта на 
адреси локалног центра за социјални рад, промене у процедурама, 
рад на терену и информативне кампање довеле до тога да се у по-
следњих неколико година региструје око 20.000 припадника ромске 
националне мањине, за интерно расељене Роме и Ромкиње из Ау-
тономне покрајине Косово и Метохија који живе у неформалним 
насељима, сматра се да имају сталну адресу у Аутономној покра-
јини Косово и Метохија, те да не испуњавају услове. Истраживања 
показују да је поступак компликован, као и да препреку за приба-
вљање докумената представља и недостатак новца за плаћање так-
си и недостатак информација о постојећој подршци323, а управо је 
недостатак докумената најчешћи разлог за неостваривање права из 
социјалне заштите.324 Наиме, Закон о пребивалишту и боравишту 
грађана325 дефинише пребивалиште као место у коме се грађанин 
настанио са намером да у њему стално живи, односно место у коме 
се налази центар његових животних активности, професионалних, 
економских, социјалних и других веза које доказују његову трајну 
повезаност са местом у коме се настанио, а боравиште као место 
у коме грађанин привремено борави ван места свог пребивалишта 
дуже од 90 дана. Евиденцију о пребивалишту, односно боравишту 
грађана води Министарство унутрашњих послова. У складу са чла-
ном 11. истог Закона, грађанин може да пријави пребивалиште по 
основу права својине на стану, уговора о закупу стана или другом 
правном основу. Уколико грађанин не може да пријави пребива-
лиште по неком од напред наведених основа, надлежни орган му 
решењем утврђује пребивалиште на адреси: 1) његовог сталног ста-
новања, ако су испуњени други услови прописани законом; 2) пре-
бивалишта његовог супружника или ванбрачног партнера; 3) преби-
валишта његових родитеља; 4) установе у којој је трајно смештен 
или центра за социјални рад на чијем подручју се налази, уз пријаву 
грађанина тој установи, односно центру да ће његова адреса бити 
на адреси установе односно центра. Према Упутству за поступање 
Министарства рада, запошљавања и социјалне политике од 19. јуна 
2013. године326, центар за социјални рад, након пријема попуњеног 
обрасца од стране надлежног органа унутрашњих послова, по слу-
жбеној дужности покреће поступак давања сагласности. Службено 
лице органа старатељства дужно је да такав образац без одлагања 
овери својим потписом и службеним печатом и исти врати органу 
унутрашњих послова код кога се врши пријава пребивалишта.

Ромкиње су изложене бројним проблемима у домену оства-
ривања права из социјалне заштите. Посебан проблем јесте и мали 
број Ромкиња који је примљен у сигурне куће када се нађу у си-
туацијама насиља,327 што је посебно проблематично када се има 
у виду да оне у мањој мери пријављују насиље у породици.328 И 
даље постоји висока стопа дечијих бракова међу ромском попу-
лацијом,329 коју не би требало доживљавати као ромску традицију, 
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већ као родно засновано насиље.330 Овде је потребно истаћи да је 
смештај у сигурну кућу, односно прихватилиште за жртве насиља, 
једна од услуга социјалне заштите за коју је неопходно да се има 
лиценца за рад, а коју издаје Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања. Тренутно у Републици Србији посто-
ји седам лиценцираних пружалаца услуге прихватилишта за жртве 
насиља и десет лиценцираних пружалаца услуге СОС телефона за 
жене жртве насиља, чији се подаци налазе на званичном сајту Ми-
нистарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.331 
Међутим, с обзиром на то да Породични закон332 уређује брак и 
односе у браку, односе у ванбрачној заједници, односе детета и 
родитеља, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, 
имовинске односе у породици, заштиту од насиља у породици, 
поступке у вези са породичним односом и личним именом, те да 
је Законом о министарствима33 образовано Министарство за бригу 
о породици и демографију и делокруг његових послова државне 
управе који се односе на систем породично-правне заштите и при-
мену Породичног закона, а тиче се јавних овлашћења центара за 
социјални рад, надзор над стручним радом центара за социјални 
рад у вршењу јавних овлашћења из области породично-правне за-
штите врши Министарство за бригу о породици и демографију.

Надаље, не постоје адекватни програми социјалне подршке 
намењени ЛГБТ* популацији, нити правилници који одређују 
услове за пружање међусекторских услуга ЛГБТ* особама у сфе-
ри социјалне заштите, због чега није могуће лиценцирати такве 
програме, а локалне управе не издвајају средства за ту сврху.334 
Деца из ЛГБТ* популације су у посебном ризику од насиља и зло-
стављања због своје сексуалне оријентације и родног идентитета, 
али упркос томе немају адекватну социјалну подршку.335 Стога, 
потребно је јачање свести локалне заједнице за препознавање по-
треба ЛГБТ* особа, остваривање правне заштите без дискрими-
нације и уз уважавање гарантованих људских права и слобода. 
У оквиру система социјалне заштите, Правилником о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне зашти-
те336, стандардизоване су услуге социјалне заштите. У складу са 
Законом о социјалној заштити337, постоје саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне услуге које обезбеђује јединица локалне 
самоуправе, аутономна покрајина, односно Република Србија, које 
могу бити иновативне и усмерене на подршку свим корисницима 
социјалне заштите, и оне које се односе на ЛГБТ* особе. Орга-
низације цивилног друштва које се заштитом права ЛГБТ* особа 
могу да развијају иновативне услуге, као и саветодавно-терапијске 
и социјално-едукативне услуге, у складу са законом.

Главне препреке са којима се особе са инвалидитетом суо-
чавају у остваривању права из социјалне заштите су недостатак 
квалитетних услуга социјалне заштите у заједници које подржа-
вају самосталан живот особа са инвалидитетом, компликоване 
процедуре за остваривање права на различите врсте подршке, ду-
готрајан поступак и додатни трошкове за различите таксе.338 Про-
цес деинституционализације се не одвија адекватно јер установе 
социјалне заштите и даље представљају скоро искључиви одговор 
система социјалне заштите, а услуге у заједници се не развијају 
у довољној мери,339 нити уједначено широм територије Републике 
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Србије.340 Услуге смештаја обезбеђују се смештањем корисника 
у: сродничку, хранитељску, и другу породицу за одрасле и стари-
је, дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице, 
прихватилиште и друге врсте смештаја у складу са законом. Услу-
ге смештаја обезбеђује Република Србија, аутономна покрајина и 
јединица локалне самоуправе. У Републици Србији су најразви-
јеније услуге домског смештаја за категорију одраслих и стари-
јих лица, услуга породичног смештаја за децу и омладину, као и 
услуга помоћи у кући за старија лица. За особе са инвалидитетом 
су најразвијеније услуге личног пратиоца и дневног боравка. Сме-
штај у установе социјалне заштите се примењује само уколико 
нема могућности да лице буде смештено у породичном окруже-
њу. Ипак, Повереник за заштиту равноправности препоручио је у 
свом последњем извештају за 2020. годину да се настави процес 
деинституционализације, уз истовремени развој услуга подршке и 
осигурање континуиране подршке.341 Да би се процес деинститу-
ционализације у већој мери спровео, неопходно је да се развијају 
одговарајуће услуге у локалним заједницама које би одговориле на 
потребе корисника који су на смештају у установама социјалне за-
штите. С тим у вези, Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања је припремило Стратегију о деинституциона-
лизацији и развоју услуга социјалне заштите у локалној заједници 
за период од 2021. до 2025. године, која би требало да унапреди 
улогу јединица локалне самоуправе за развој и одрживост услуга 
у заједници. Посебно је важно обезбедити пристанак корисника за 
смештај у установе социјалне заштите, а пружаоци услуга своје 
одлуке и поступања приликом пружања услуга не смеју заснива-
ти на стереотипима и предрасудама о могућностима и способно-
стима старијих особа да доносе одлуке о свом животу, посебно с 
обзиром на њихово старосно доба.342 Међутим, лишавање послов-
не способности је искључиво могуће судском одлуком. Разлог за 
смештај одраслих и старијих лица у установе социјалне заштите 
је, у већини случајева, због болести или изостанка породичних 
ресурса, као и због безбедности од ризика, уколико та лица живе 
сама. У односу на коришћење услуге, корисник има право да уче-
ствује у процени свог стања и потреба и одлучује да ли ће прихва-
тити услугу, као и да добије сва овлашћења од значаја за пружање 
услуга. Без пристанка корисника, односно његовог законског за-
ступника, не сме се пружити ниједна услуга, изузев у случајеви-
ма утврђеним законом. Дете има право да, у складу са узрастом и 
зрелошћу, учествује и да слободно изрази своје мишљење у свим 
поступцима у којима се одлучује о његовим правима.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања сваке године издваја одређена средства за адаптацију и 
опремање установа социјалне заштите. Да би добили лиценцу за 
рад, дневни боравци морају да испуне стандарде који су прописа-
ни Правилником о ближим условима и стандардима за пружање 
услуга социјалне заштите343. Упркос томе, услови у резиденци-
јалним установама и дневним боравцима су испод прихватљивих 
стандарда, а има и случајева физичког спутавања и изолације.344 
Број деце која су смештена у установе је и даље велики, а постоји 
висок ризик од раздвајања од породице и институционализације 
деце из најугроженијих група.345 Деца са инвалидитетом чине пре-
ко 70% од укупног броја деце на резиденцијалном смештају и тек 
14,3% на породичном (хранитељском) смештају.346 Када је реч о 
распрострањености услуга социјалне заштите, у већини локалних 
самоуправа услуге за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом 
нису развијене, а тренутни капацитети услуга не одговарају потре-
бама у локалној заједници.347
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347 Исто.

Деца која живе и раде на улици немају адекватну помоћ и по-
дршку центара за социјални рад, који противно Конвенцији о пра-
вима детета348, имају радни налог да децу по хитном поступку од-
узимају од родитеља или старатеља, покрећу судске поступке ради 
одузимања родитељског права, забране контакте родитеља и деце, 
изричу мере заштите од насиља и подносе кривичне пријаве против 
родитеља.349 На тај начин, центри нису усмерени на проналажење и 
отклањање узрока које су довели до тога да су деца на улици, већ се 
фокусирају на последице. Овакво поступање указује на потребу до-
датне обуке како би социјалне службе у највећој могућој мери биле 
оспособљене да пруже адекватну помоћ и децу склоне са улице.

Према старијим особама често се примењује старатељска за-
штита, те они чине четвртину корисника који су лишени послов-
не способности, иако њихов удео међу корисницима социјалне 
заштите износи тек 15%, а у највећем броју случајева су потпуно 
лишени пословне способности (93%).350 Према једном истражива-
њу Повереника за заштиту равноправности, потребу за подршком 
има 27% старијих у граду (процењује се да ће та помоћ у будућ-
ности бити 40%), док старије особе на селу имају још израженију 
потребу за подршком.351 Важан је податак да највећи проценат чине 
неформалне мреже подршке (чланови породице, рођаци, комшије и 
пријатељи). С друге стране, повећава се број корисника у установа-
ма за смештај одраслих и старијих, а више од половине корисника 
је пре смештаја живело у самачким домаћинствима.352 Када је реч 
о старијим женама, услуге социјалне заштите користи само 4,5% 
старијих жена (5,5% у граду и 2,2% у руралним подручјима).353 И 
избеглице и повратници често имају ограничен приступ социјалној 
заштити354 и програмима интеграције. Установе социјалне заштите 
укључују се само у ситуацијама малолетних миграната без пратње. 
Малолетни мигранти су смештени у установама социјалне заштите 
за децу и младе, у условима као и остала деца и млади из система 
социјалне заштите, уз привремену старатељску заштиту од стра-
не стручног радника центра за социјални рад. Они су укључени у 
образовни систем, добијају стручну помоћ и подршку система со-
цијалне заштите уз обезбеђивање максималних мера безбедности 
и сигурности, а све у циљу најбољег интереса корисника. Међу-
тим, у местима где се налазе центри за азил примећен је ограни-
чен капацитет центара за социјални рад.355 Мигранти се смештају 
у неадекватним условима у прихватним центрима, док се деца без 
пратње смештају у центре са одраслима.356 Такође, деца без прат-
ње немају увек адекватан приступ старатељима који би доносили 
одлуке у њиховом најбољем интересу357, упркос чињеници да су 
често изложена неком облику злостављања.358

6) Становање 

Најновијим изменама и допунама Закона о забрани дискри-
минације из 2021. године уведена је посебна одредба којом се за-
брањује дискриминација у области становања.359 Она постоји када 
 – – – – – – – – – – – – – – –
348 Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета 

„Службени лист СФРЈ  – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист 
СРЈ  – Међународни уговориˮ, бр. 4/96 и 2/97. Након одрицања од континуитета 
са Социјалистичком Федеративном Републиком Југославијом и давања сукце-
сорске изјаве, Република Србија је прихватила важење ове конвенције 4. окто-
бра 2001. године.

349 Редован годишњи извештај Заштитника грађана за 2020. годину, 15. март 2021, 
стр. 41.

350 Марија Бабовић и др., Социјална укљученост старијих особа (65+) у Србији, 
Црвени крст Србије, 2018, стр. 58.

351 Бранкица Јанковић, Наташа Тодоровић, Градимир Зајић, Милутин Врачевић, 
Старење у градовима  – изазови савременог друштва, Црвени крст Србије, 2018, 
стр. 113. 

352 Повереник за заштиту равноправности, Посебан извештај о дискриминацији 
старијих грађана, Београд, април 2021, стр. 62.

353 Надежда Сатарић, Алтернативни извештај Комитету за елиминацију свих обли-
ка дискриминације жена о дискриминацији старијих жена у Републици Србији, 
Удружење „Снага пријатељства”  – Amity, 2018, стр. 17 –18.

354 Комитет за економска, социјална и културна права, Закључна разматрања о 
другом периодичном извештају за Србију, 2014, пар. 13.

355 Исто, пар. 14. 
356 Видети: Београдски центар за људска права, Право на азил у Републици Србији 

за 2020, Београд 2021, стр. 76.
357 Комитет за људска права, Закључна запажања о трећем периодичном извешта-

ју Србије, 2017, пар. 32; Београдски центар за људска права, Право на азил у 
Републици Србији за 2020, Београд 2021, стр. 106.

358 Ивана Крстић, Заштита физичког и психичког интегритета деце без пратње и 
раздвојене деце у Републици Србији, IDEAS, UNHCR, Беград, 2020. 

359 Члан 27а Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр. 22/09 
и 52/21).
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се ускраћује или отежава приступ програмима стамбене подршке, 
одбије остваривање права из области становања, тражи испуње-
ње услова за омогућавање приступа програму стамбене подршке 
који се не постављају другим лицима, или се омогући неоправда-
но првенство другом лицу. Дискриминација постоји и онда када се 
одбије закључење уговора о закупу, односно коришћење стамбене 
јединице по основу неког личног својства. У овој области постоје 
бројни изазови.

Становници неформалних насеља, посебно Роми и Ромкиње, 
бескућници, особе са инвалидитетом, избегла и интерно расељена 
лица, жене, нарочито оне из руралних подручја, млади и старији 
имају проблем да остваре право на становање. Млади се суочавају 
са проблемом недостатка одрживих програма подршке за осамо-
стаљивање од родитеља, посебно када напуштају установе соци-
јалне заштите, а немају своје примарне породице, као и младих 
који припадају групама у већем ризику од дискриминације (млади 
са инвалидитетом, млади Роми и Ромкиње и сл.).360 Процена је да 
око 70% Рома и Ромкиња у Републици Србији живи у насељима 
која су просторно и социјално сегрегисана361, у веома лошим и 
неадекватним животним условима и без приступа основној ин-
фраструктури.362 Посебно је забрињавајући податак да око 5.000 
ромских породица, односно око 25.000 људи нема пијаћу воду, 
нити може да спроводи елементарну меру одржавања хигијене.363 
Поред тога, забележени случајеви принудних исељења Рома, без 
поштовања међународних стандарда попут: обављања претход-
них консултација, обезбеђења одговарајућег правног поступка, 
могућности алтернативног смештаја и правне сигурности поседа, 
такође представљају стигматизацију и дискриминацију.364 Такође, 
Роми и Ромкиње се често суочавају и са дискриминацијом у обла-
сти снабдевања електричном енергијом.365

Према првом пописивању особа у ситуацији бескућништва, 
највише је жена преко 65 година, око 31% чине Роми и Ромкиње,366 
а у нарочитом ризику од бескућништва су и особе са психичким 
сметњама, ЛГБТ* особе и жртве породичног насиља. На тешко-
ће наилазе и младе ЛГБТ* особе које већином живе у породица-
ма које не одобравају њихову сексуалну оријентацију, те млади 
све више завршавају као бескућници након „аутовања”.367 Они се 
окрећу ка тржишту издавања непокретности које су у приватном 
власништву, али је степен дискриминације у овој области и даље 
висок, што додатно доприноси онемогућавању приступа одгова-
рајућем, безбедном и приуштивом становању.368 Такође, постоје 
тешкоће са коришћењем, односно, доступношћу (приуштиво-
шћу) социјалног становања које се обезбеђује интерно расеље-
ним лицима, која су и социјално и стамбено угрожена, па износ 
 – – – – – – – – – – – – – – –
360 Извештај о људским правима младих у Републици Србији, Београдски центар 

за људска права, Београд, 2021, стр. 53 –54.
361 Civil Rights Defenders, Обруч антициганизма  – Роми у Србији, 2018, стр. 18.
362 Извештај Специјалне известитељке за адекватно становање као саставног 

дела права на адекватан животни стандард и права на недискриминацију о по-
сети Србији, пар. 42; Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
Републици Србији за период од 2016. до 2025. године („Службени гласник РС”, 
број 26/16). 

363 Мила Ђурђевић, Селма Борачић Мршо, Пандемија и неусловна насеља: „Немамо 
ни сапун, ни прашак”, Радио Слободна Европа, 25. март 2020. Доступно на: 
https://www.slobodnaevropa.org/a/pandemija-neuslovna-naselja/30508525.html. 
(приступљено: 6. децембра 2021. године).

364 Исто, пар. 44. Видети и Закључна запажања Комитета за укидање расне дис-
криминације о комбинованом другом, трећем, четвртом и петом периодичном 
извештају Србије, пар. 22.

365 Притужба Ц. М. Р. против Електродистрибуције Ужице због дискриминације 
по основу националне припадности у области пружања услуга, Повереник за 
заштиту равноправности, мишљење од 11. октобра 2013. године; Виши суд у 
Нишу, број 1 П  1/2018, пресуда од 10. фебруара 2020. године.

366 Републички завод за статистику, Попис становништва 2011. године. Доступно 
на: https://www.stat.gov.rs/oblasti/popis/popis-2011/ (приступљено: 6. децем-
бра 2021. године). Процене организације Црвени крст, удружења Излазак и 
Кликактив и АДРЕ је да бескућника има највероватније између 5.000 и 15.000. 
Видети: BBC News, Тијана Душев Ристев, Бескућници у Србији: Живот на 
улици је такав да када се пробудиш ујутру, одмах размишљаш где ћеш уве-
че да спаваш, 10. октобар 2021. Доступно на: https://www.bbc.com/serbian/lat/
srbija-58840797 (приступљено 1. октобра 2021. године).

367 Светска банка, Дискриминација сексуалних мањина у образовању и становању 
 – докази из два теренска експеримента у Србији, 2018, стр. 13 –14. Доступно 
на: https://www.lgbti-era.org/sites/default/files/pdfdocs/0352-124587-SER-
BIAN-WP-P156209-DISCRIMINATION-AGAINST-SEXUAL-MINORI-
TIES-IN-EDUCATION-AND-HOUSING-EVIDENCE-FROM-TWO-FIELD-EX-
PERIMENTS-IN-SERBIA-PUBLIC-SERBIAN.pdf (приступљено 1. октобра 
2021. године).

368 Дискриминација сексуалних мањина у образовању и становању: докази из два 
теренска експеримента у Србији, Светска банка, април 2018. 

закупнине и других трошкова становања пресудно утиче на одр-
живост решења и могућност остваривања других права значајних 
за њихову локалну интеграцију. Поред тога, програми социјалног 
становања немају родну димензију, односно, не постоје посебне 
мере намењене Ромкињама, женама из руралних подручја, само-
храним мајкама, женама са инвалидитетом. 

7) Здравствена заштита

Право на здравље је једно од основних људских права, али 
се припадници и припаднице група у повећаном ризику од дис-
криминације суочавају са ограниченим приступом здравственим 
службама због комбинације различитих узрока. Тако је Ромима 
и Ромкињама ограничен приступ здравственим службама због 
удаљености места становања од здравствених установа, непосе-
довања здравственог осигурања или непрофесионалности и не-
разумевања здравствених радника.369 Њихова свест о потреби за 
остваривањем права у области здравствене заштите и користи које 
од тога имају још увек је на ниском нивоу.370 Забележени су и слу-
чајеви када је хитна служба одбила да пружи хитну медицинску 
помоћ у ромским насељима.371 Истраживање MICS6372 показало 
је неравноправности којима су изложене Ромкиње у Републици 
Србији у многим сегментима, укључујући и здравствену заштиту: 
проценат покривености основним (обавезним) здравственим оси-
гурањем је исти за Ромкиње и жене из већинске популације (97%), 
док приватно добровољно здравствено осигурање има 7% жена из 
већинске популације и мање од 1% Ромкиња; Ромкиње чешће него 
жене из већинске популације користе традиционалне методе кон-
трацепције (53% наспрам 41%), а у битно мањој мери користе мо-
дерне методе контрацепције (7% наспрам 21%). У већинској попу-
лацији је 22% жена које су удате или живе у ванбрачној заједници 
а које никада нису користиле ниједан метод контрацепције, а као 
главни разлог наводе да су желеле да остану трудне (71%), док је у 
ромској популацији 29% жена које су удате или живе у ванбрачној 
заједници и које никада нису користиле ниједан метод контрацеп-
ције, а главни разлози су то што су желеле да остану трудне (61%) 
и недостатак знања о контрацепцији (13%). Надаље, жене из ве-
ћинске популације наводе да самостално одлучују о свом репро-
дуктивном здрављу (82%), док је код Ромкиња овај проценат 56%, 
док одлучивање у договору са партнером/супругом наводи 18% 
жена из већинске популације и 41% жена из ромске популације. 
Око 84% жена из већинске популације самостално одлучује о томе 
да ли ће имати сексуални однос, о коришћењу контрацепције и о 
репродуктивном здрављу, наспрам 68% Ромкиња. У вези са абор-
тусом, већи је проценат Ромкиња које су имале индуковани абор-
тус (28%), наспрам 11% жена из већинске популације. Један од ра-
злога је свакако и недовољна упознатост одређеног броја Ромкиња 
са методама заштите од нежељене трудноће, како је и ово истра-
живање показало, као и лош положај Ромкиња како у друштву у 
целини, тако и у оквиру заједница у којима живе.373

Само једна од десет ЛГБТ* особа има утисак да здравстве-
не установе адекватно одговарају на њене потребе у вези са фи-
зичким и менталним здрављем.374 Многе ЛГБТ* особе се плаше 
да би њихово „аутовање” могло довести до стигматизације и се-
кундарне виктимизације, због чега нерадо откривају своју сексу-
алну оријентацију, чак и када је таква информација медицински 
 – – – – – – – – – – – – – – –
369 Београдски центар за људска права, Људска права у Србији 2017, 2018, стр. 
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370 Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2020. го-

дину, оп. цит, стр. 121;
 Здравствене медијаторке  – нисте сами!, 23. септембар 2020, UNICEF (Доступно 

на: https://www.unicef.org/serbia/price/zdravstvene-medijatorke-niste-sami, при-
ступљено: 16. септембра 2021. године); 

 Маја Раду, Ромске здравствене медијаторке  – особе од поверења у ромским 
заједницама, DW, 11. јул 2021. (Доступно на: https://www.dw.com/sr/romske-
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приступљено: 16. септембра 2021. године).

371 Civil Rights Defenders, Обруч антициганизма  – Роми у Србији, 2018, стр. 23.
372 MICS = Истраживање вишеструких показатеља. То је глобални истраживачки 

програм који је развио Дечји фонд Уједињених нација (Уницеф), кроз консул-
тације са другим агенцијама Уједињених нација.

373 Истраживање вишеструких показатеља 2019 и Србија  – ромска насеља 
Истраживање вишеструких показатеља 2019 (MICS6), УНИЦЕФ Београд, ок-
тобар 2020.

374 UNDP, Асоцијација Дуга и Civil Rights Defenders, Бити ЛГБТ у Источној 
Европи, 2017, стр. 9.
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релевантна.375 Такође, међу младим сексуално активним мушкар-
цима постоји HIV епидемијa376, те држава мора усмерити снаге 
на заштиту здравља ЛГБТ* особа. Још увек није решено питање 
финансирања хормоналне терапије за транс особе, као ни препре-
ке које се јављају због честе несташице хормона на тржишту.377 
Услед недостатка стручног особља, транс особе морају да траже 
лекара искључиво у Београду, што представља додатну тешкоћу 
особама које живе у другим деловима Републике Србије.378 Транс 
особе које пролазе операцију прилагођавања пола, обавезне су да 
се подвргну поступку стерилизације.379 Институције у Републици 
Србији не познају и не користе термин „интерсекс”, већ и даље ко-
ристе некоректан термин „хермафродит”. Министарство здравља 
и Републички завод за статистику немају информације о броју ин-
терсекс новорођенчади и третираних беба у Републици Србији,380 
али према мишљењу стручњака између 0,05% и 1,7% становни-
штва се рађа са неким од интерсекс стања.381 Хируршке операције 
које се предлажу често су козметичке, а деца често имају ожиљке 
који наносе велики бол.382 Посебан проблем представља чињеница 
да нема смерница за праћење здравственог статуса интерсекс деце 
након интервенција, те је јасно да здравствени радници треба да 
буду информисанији, едукованији и сензитивисанији о интерсекс 
питањима.383

Особе са инвалидитетом се у остваривању здравствене за-
штите суочавају са архитектонском, комуникацијском, информа-
цијском и техничком неприступачношћу здравствених услуга, 
као и недостатком адекватно обученог особља. Дискриминацију 
у овој области доживело је између 28 –43% особа са инвалидите-
том.384 Преко 80% здравствених радника обраћа се пратиоцу или 
персоналном асистенту особе са инвалидитетом, а многи од њих 
не познају карактеристике појединих врста инвалидитета и кори-
сте неадекватну терминологију.385 Женама са инвалидитетом че-
сто нису приступачне здравствене услуге у превенцији и зашти-
ти репродуктивног здравља, а често су изложене и стереотипима 
здравствених радника.386 У посебно тешком положају налазе се 
особе са менталним инвалидитетом, нарочито уколико се налазе 
на смештају у резиденцијалним институцијама, имајући у виду да 
су изложене хемијском спутавању и тешкоћама да добију неопхо-
дан здравствени третман ван институције у којој су смештени.387 
Жене са менталним инвалидитетом, смештене у резиденцијалним 
институцијама, добијају веома мало информацијa о репродуктив-
ном здрављу, или их уопште не добијају, контрацепција им се даје 
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375 Исто. У једном поступку вођеним пред Повереником за заштиту равноправно-
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сне о својој сексуалној оријентацији. Више о томе на: http://ravnopravnost.gov.
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orjentacije-u-oblasti-zdravstvene-zastite/ (приступљено: 6. децембра 2021. године).

376 Данас, У Србији више од 3.500 особа са ХИВ-ом, 1. децембар 2017. Доступно на: 
https://www.danas.rs/drustvo/u-srbiji-vise-od-3-500-osoba-sa-hiv-om-video/ (присту-
пљено: 6. децембра 2021. године).

377 Јелена Видић, Статус и положај транс особа у Републици Србији, Gayten-
ЛГБТ, стр. 22 –23. Доступно на: https://transserbia.org/images/2015/dokumenti/
Trans%20osobe%20u%20Srbiji%20-%20analiza%20poloaja%20i%20predlog%20
pravnog%20reenja.pdf (приступљено: 6. децембра 2021. године).

378 Луна Ђорђевић, Трансродност: случај Србија, Одисеја, 23. мај 2019. Доступно 
на: https://www.odiseja.rs/transrodnost-slucaj-srbija/ (приступљено: 6. децембра 
2021. године).

379 Асоцијација Дуга и Civil Rights Defenders, Бити ЛГБТ у Источној Европи, 
UNDP, 2017, стр. 9.

380 Истраживање о положају интерсекс особа у Албанији, Босни и Херцеговини, 
Бившој југословенској републици Македонији и Србији у 2017, UNDP, 2018, 
стр. 38. 
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стр. 23.

382 Истраживање о положају интерсекс особа у Албанији, Босни и Херцеговини, 
Бившој југословенској републици Македонији и Србији у 2017, UNDP, стр. 39. 

383 Исто, стр. 40.
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лидитетом Србије и Центар за оријентацију друштва, Београд, 2015, стр. 25.

385 Исто, стр. 5. Видети и мишљење Повереника за заштиту равноправности, до-
ступно на: http://ravnopravnost.gov.rs/prituzba-czu-protiv-komisije-organa-veste-
cenja-rf-pio-zbog-diskriminacije-na-osnovu-invaliditeta-u-oblasti-pruzanja-usluga/ 
(приступљено: 6. децембра 2021. године).

386 Косана Бекер, Вишња Баћановић, Репродуктивно здравље жена са инвалидите-
том у АП Војводини, Покрајински заштитник грађана  – Омбудсман, Нови Сад, 
2018. 

387 Disability Rights International, Mental Disability Rights Initiative  – Serbia 
(MDRI-S), Alternative Report on the implementation of the Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities in the Republic of Serbia, 2015, стр. 6.

селективно, а трудноће се у неким случајевима прекидају без са-
гласности или појашњења процедуре, чиме се ризикује женино 
здравље.388 Оне су често изложене родно заснованом насиљу.389 
Важно је напоменути и да Закон о заштити лица са менталним 
сметњама390 омогућава смештај у психијатријску установу и лече-
ње без информисаног пристанка што је супротно међународним 
стандардима.391 Према особама које живе са HIV/AIDS-ом присут-
на је стигма и дискриминација унутар здравственог система.392 Кр-
шење права унутар здравственог сектора особа које живе са HIV-
ом, између осталог, огледа се у откривању HIV статуса другим 
особа без њиховог знања, одбијању пружања медицинске услуге, 
јасном обележавању њиховог статуса на здравственим картонима, 
недоступности лекова новијих генерација, незнању лекара разли-
читих специјалности о HIV-у и друго.393

И старије особе се сусрећу са тешкоћама у остваривању пра-
ва из здравствене заштите. Према подацима из Посебног изве-
штаја Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији 
старијих грађана394, подаци из ранијих година395 показују да се ду-
готрајна нега и лечење у Републици Србији обавља у 13 установа 
здравствене заштите на секундарном нивоу, у којима су формира-
не јединице за палијативно збрињавање са 140 постеља, док по-
себне здравствене институције за палијативну негу и збрињавање 
пацијената у терминалној фази болести не постоје.396 Резултати 
једног истраживања397 о процени здравља, разликама у здрављу 
и коришћењу здравствене заштите код особа старости 65 и више 
година на територији Аутономне покрајине Војводина показују да 
су жене и сиромашни имали већу шансу да процене своје здравље 
као лошије, да су предиктори посете лекару опште медицине били 
виши ниво образовања, боље материјално стање и веће издвајање 
из сопствених прихода за ванболничку здравствену заштиту, док 
су чешће били хоспитализовани мушкарци, особе нижег нивоа 
образовања, испитаници који су процењивали своје здравље као 
лоше или веома лоше. Ово истраживање је потврдило да постоје 
значајне неједнакости у здрављу и коришћењу здравствене зашти-
те код старијих особа у Аутономној покрајини Војводина, које су 
повезане са социоекономским карактеристикама (сиромаштво, ни-
зак животни стандард), а жене су у посебно неравноправном поло-
жају, јер је међу женама значајно више оних које припадају кате-
горији необразованих, као и сиромашних, у односу на мушкарце.

У Републици Србији, 40,2% особа старијих од 65 година 
процењује свој здравствени статус као лош или веома лош.398 У 
2020. години је старосно доба као основ дискриминације један од 
најчешћих основа дискриминације, а у оквиру те категорије нај-
већи број притужби поднето је због дискриминације лица стари-
јих од 65 година.399 У 2017. години, преко 30% особа сматра да је 
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393 Исто, стр. 15.
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старијих грађана, Београд, април 2021, стр. 68 –69.
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Доступно на: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2014/06/si-
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396 На примарном нивоу здравствене заштите посебно организовану службу кућ-
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било изложено дискриминацији због свог старосног доба, петина 
је незадовољна односом према старијим особама у здравственим 
установама, док 13% сматра да би већу пажњу требало посветити 
обезбеђивању боље здравствене заштите старијих.400 Старије жене 
нешто чешће од старијих мушкараца пријављују да им је отежан 
приступ здравственим услугама,401 посебно оне које живе у сео-
ским срединама.402 Као најчешћи проблеми у реализацији здрав-
ствене заштите наводе се: дискриминација приликом коришћења 
услуга хитне помоћи, дуго чекање на специјалистичке услуге, не-
љубазност и непоштовање лекара специјалиста, упућивање из др-
жавних здравствених установа на приватну праксу у којој лекари 
раде и високе цене лекова.403

8) Спорт, култура и медији

У Републици Србији још увек нису довољно искоришћени 
потенцијали које спорт, култура и медији имају за оснаживање 
група које су у већем ризику од дискриминације и промоцију кул-
туре људских права, родне равноправности и поштовања и уважа-
вања различитости. У спортском и културном животу и медијском 
простору и даље су присутни говор мржње, узнемиравање и други 
облици дискриминације. Посебно забрињава што се говор мржње 
толерише, јер на њега често не реагују ни регулаторна тела, ни ту-
жилаштво.404 Упозорења да су агресивна комуникација, говор мр-
жње и сензационалистички наративи у медијима који доприносе 
социјалној дистанци постали један од највећих проблема у обла-
сти јавних комуникација све су оправданија, али се овој теми не 
придаје довољан значај.405

Закон о спорту406 донет 2016. године садржи много детаљније 
одредбе које се односе на забрану дискриминације и поштовање 
принципа равноправности у односу на претходни законски текст. 
Тако је у члану 4. став 4. овог закона прописана забрана дискри-
минације професионалних спортиста и спортиста који то желе да 
постану у погледу запошљавања, зараде или услова рада, осим 
када се прављење разлике, односно стављање спортисте у непо-
вољнији положај у односу на друге спортисте у истој или сличној 
ситуацији темељи на самој природи или стварним и одлучујућим 
условима обављања неке спортске активности, а циљеви који се 
тиме желе постићи јесу оправдани. Таква забрана дискриминације 
односи се на било које лично својство (чиме је иако не изричи-
то поменуто, несумњиво обухваћена и дискриминација на основу 
сексуалне оријентације и родног идентитета). Непознат је степен 
укључености припадника и припадница група у већем ризику од 
дискриминације у организоване облике рекреативног спорта и 
других спортских активности, јер изостају адекватна истражи-
вања и анализе, али има података да је приступ отежан женама, 
особама са инвалидитетом и старијим особама.407 Финансијска 
средства за женске клубове опредељују се по режиму програм-
ског финансирања, сагласно са Законом о спорту, и то се односи 
како на финансирање женских репрезентативних селекција, тако 
и на финансирање женског клупског спорта. Међутим, обухват 
опште популације која се бави спортом, а још више обухват жена 
које се баве спортом, је незадовољавајући. Према подацима Ми-
нистарства омладине и спорта, од укупно 428.243 регистрованих 
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спортиста у 2020. години, 105.870 су жене, што је у процентуалном 
износу 24,72%. Ипак, учешће жена у спорту може се сагледати и 
кроз резултате остварене на великим спортским такмичењима. На 
Олимпијским играма у Токију у 2021. години, освојено је рекорд-
них девет медаља. Од тога, у индивидуалним спортовима освојено 
је шест медаља, од чега су три освојиле жене, што је у проценту-
алном износу 50%, док су у колективним спортовима освојене три 
медаље, од чега је једну освојила женска кошаркашка репрезента-
ција Републике Србије. Притом, треба имати у виду да су овде у 
питању само регистровани спортисти, а да се поред њих, спортом 
баве и остали спортисти, као и рекреативци. Поједина истражива-
ња указују на потребу да се подрже спортски програми за децу са 
инвалидитетом.408 Активација младих са инвалидитетом за бавље-
ње спортом остварује се преко Параолимпијског комитета Србије 
(ПОКС), што је и најважнија активност овог комитета. Те актив-
ности се реализују кроз програм Параолимпијског комитета Ср-
бије, који за циљеве има унапређење школског и универзитетског 
спорта, повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима 
становништва, посебно деце, младих, жена, особа са инвалидите-
том и старих, и као посебан циљ у виду обезбеђивања услова за 
развој врхунског спорта и учешће на међународним такмичењима 
особа са инвалидитетом, што за резултат има велики број освоје-
них медаља на параолимпијским играма и другим спортским так-
мичењима, организованим за особе са инвалидитетом. Међутим, 
иако има врхунских спортских достигнућа особа са инвалидите-
том, треба више улагати у развој спорта код млађих, повећањем 
обухвата особа са инвалидитетом у рекреативним активностима, 
развоју и унапређењу спортске инфраструктуре намењене спорту, 
али и даљем развоју врхунског спорта особа са инвалидитетом.409 
Поред тога, забележено је насиље фудбалских навијачких група, 
које певањем навијачких песама, ношењем застава, симбола и 
слика лица оптужених за етничко чишћење унижавају припадни-
ке одређене етничке групе, односно, користе говор мржње према 
Ромима и Ромкињама.410 Полиција у великом броју случајева не 
реагује на расистичко понашање.411

Могућност грађана да под једнаким условима учествују у 
културном животу и имају приступ културним садржајима није у 
потпуности обезбеђена. У многим локалним заједницама финан-
сијска подршка локалним културним установама и програмима 
изузетно је скромна, па је сужена могућност грађана и грађанки да 
учествују у културним активностима, а скромна је и понуда и ква-
литет културних садржаја. За припаднике и припаднице појединих 
група, попут деце и одраслих на институционалном смештају и 
особа из сеоских средина, многи културни садржаји су скоро пот-
пуно недоступни.

Тражиоци азила и мигранти имају ограничен приступ кул-
турним садржајима јер се многи центри за азил налазе у изоло-
ваним и економски девастираним подручјима, што отежава кори-
шћење услуга локалне заједнице.412

Недовољно је програма у култури који промовишу мултикул-
туралност и међукултурни дијалог. Такође, недовољно је програма 
којима се кроз уметност и стваралаштво промовишу права ЛГБТ* 
особа и приказују изазови са којима се сусрећу. Због тога је по-
требно повећати буџет за културни развој и учешће у културном 
животу мањина413, као и за програме којима се промовише мулти-
културалност и међукултурни дијалог. Установе културе треба да 
воде политику једнаких могућности и да буду отвореније према 
групама које су у повећаном ризику од дискриминације. 

На нормативном плану успостављен је солидан правни оквир 
за спречавање дискриминације у медијима. Међутим, у медијском 
простору и даље се широко промовишу родни, етнички, верски и 
други стереотипи и предрасуде, ствара негативна слика и проду-
бљује социјална дистанца према појединим групама, као што су 
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Роми и Ромкиње, ЛГБТ* популација, особе са инвалидитетом, 
жене и други.414 Највећи број притужби Поверенику за заштиту 
равноправности поднетих у области јавне сфере односи се на ре-
кламне садржаје којима се подржавају обрасци понашања који су 
засновани на стереотипним улогама полова,415 те је улога медија у 
одржавању родних стереотипа и минимизирању родно заснованог 
насиља и даље проблем.416 Медијско извештавање о насиљу пре-
ма женама потпуно је неадекватно и често је праћено исмевањем 
насиља, као и откривањем националне или верске припадности 
насилника, готово увек када су у питању припадници национал-
них мањина или мигранти.417 Такође, медији често неадекватно 
извештавају о деци жртвама насиља и не показују највиши могући 
ниво опреза како би заштитили њихову приватност и њихово пра-
во на опоравак и реинтеграцију.418

Говор мржње, узнемиравање и вређање припадника поједи-
них група у штампаним и електронским медијима је и даље веома 
присутно,419 док реакција на ове облике дискриминације најчешће 
изостаје или није адекватна, тако да је ретка примена мера и санк-
ција.420 У бројним ситуацијама медијски актери одбијају да објаве 
одлуке Савета за штампу, а велики број кршења Етичког кодек-
са није разматран.421 Посебан глобалан криминални тренд, који је 
нарочито актуелан од 2017. године у свету и у Републици Србији, 
јесте дигитално насиље на интернету, које се испољава кроз говор 
мржње и политичко насиље, ширење лажних вести и дезинформа-
ција, ширење свих врста ретроградних и нецивилизацијских идеја 
(изазивање националне, расне, верске и других облика мржње и 
нетрпељивости), идеја тероризма, екстремизма, фашизма, расизма 
и ксенофобије, а све у циљу изазивања панике и нереда међу ко-
рисницима интернета, угрожавање људских права, слобода и права 
грађана и грађанки, угрожавања сигурности новинара и носилаца 
високих државних функција, прогањање и слично. Треба имати у 
виду да је Република Србија потврдила Додатни протокол уз Кон-
венцију о високотехнолошком криминалу који се односи на ин-
криминацију дела расистичке и ксенофобичне природе извршених 
преко рачунарских система.422 Надаље, у Општој препоруци XXIX 
Комитета за елиминацију расне дискриминације препоручене су 
посебне мере против ширења говора мржње кроз масовне медије и 
интернет и предузимање мера у циљу заустављања заговарања су-
периорности и инфериорности између људи, као и мере против под-
стрекавања дискриминације или насиља против одређених заједни-
ца423, док се у Општој препоруци XXX препоручује предузимање 
одлучних мера за супротстављање било којим тенденцијама ци-
љаним на стигматизацију, ширење стереотипа на основу расе, боје 
коже, предака, националног или етничког порекла, посебно од по-
литичара, функционера, васпитача и медија, на интернету и другим 
електронским комуникационим мрежама и друштву у целини.424
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Веома је мало медијских прилога који промовишу идеју 
људских права и принцип једнакости и недискриминације и ути-
чу на подизање свести јавности о проблему дискриминације.425 
Проблеми у приступу правима и ресурсима заједнице са којима се 
сусрећу поједине групе у повећаном ризику од дискриминације, 
посебно вишеструко дискриминисане, није довољно видљив у ме-
дијима, на пример, жене са инвалидитетом, Ромкиње, ЛГБТ* по-
пулација, старије жене и др. Потребно је повећавање видљивости 
ових група у медијима, телевизијском и филмском садржају, наро-
чито садржајима финансираним из буџетских средстава. Грађани 
и грађанке препознају двоструку улогу медија, те тако 59% њих 
сматра да медији у највећој мери подстичу дискриминацију, док 
истовремено 84% сматра да медији могу највише да допринесу 
смањењу дискриминације у друштву.426 Преко половине грађана и 
грађанки сматра да се у медијима мало прича о дискриминацији, а 
сагласни су у оцени да питање равноправности сиромашних тре-
ба да буде најзаступљенија тема у медијима, као и равноправност 
особа са инвалидитетом и равноправност старијих.427 Ови подаци 
јасно указују да су медији главни генератор стереотипних ставова 
у друштву, иако треба да промовишу идеју једнакости, толеранци-
је и мултикултуралности, а да је расизам у медијима и на интерне-
ту и даље присутан у великој мери.428

Коначно, посебну пажњу треба посветити питању информа-
ционе и комуникационе приступачности, која погађа припаднике 
и припаднице више друштвених група: особе са инвалидитетом, 
старије, децу, труднице и сл. Влада је крајем 2020. године запо-
чела, и до средине 2021. године у потпуности спровела Студију 
о процени политика дигиталне приступачности у Републици Ср-
бији, уз подршку Агенције за информационе технологије и те-
лекомуникације Уједињених нација „Међународна унија за те-
лекомуникације”, а у оквиру иницијативе Уједињених нација за 
Европу „Приступачност, доступност и развој вештина за све, у 
циљу обезбеђивања дигиталне укључености и одрживог развоја”. 
Студија представља предуслов и први корак за будуће уређивање 
ове важне теме, а све у циљу стварања услова за премошћавање 
дигиталног јаза. Такође, израђена је и публикација овог извештаја 
на српском и енглеском језику429, уз подршку Тима за социјално 
укључивање и смањење сиромаштва. Иако се Стратегија не бави 
посебно овим питањем, неопходно је нагласити да информациона 
и комуникациона приступачност представљају важно питање које 
може водити социјалној искључености и дискримининацији, због 
чега захтева посебну пажњу.

3.3. Утицај епидемије болести COVID-19

У Републици Србији је 15. марта 2020. године проглашено 
ванредно стање430 због епидемије болести COVID-19, које је тра-
јало 53 дана, када су уведене мере којима је ограничена слобода 
кретања431. Овим мерама највише су погођене старије особе, чија 
је слобода кретања 35 дана била потпуно онемогућена. Поред ста-
ријих, мерама су несразмерно погођене жртве насиља, особе са 
инвалидитетом, деца и млади, ромска популација, мигранти и тра-
жиоци азила и други.432

Повереник за заштиту равноправности, након усвајања Одлу-
ке о проглашењу ванредног стања433, интензивирао је праћење 
 – – – – – – – – – – – – – – –
425 Ивана Крстић, Извештај о употреби говора мржње у медијима у Србији, Савет 

Европе и Повереник за заштиту равноправности, 30. децембар 2020, стр. 61. 
CEPROM, Медијска реалност Србије: Агресивност, сензационализацим и 
мржња, 16. новембар 2019. (Доступно на: https://www.ceprom.rs/2019/11/16/
medijska-realnost-srbije-agresivnost-senzacionalizam-i-mrznja/, приступљено: 22. 
септембра 2021. године).

426 Извештај о истраживању јавног мњења однос грађана и грађанки према дис-
криминацији, Повереник за заштиту равноправности, новембар 2019, стр. 1.

427 Исто, стр. 15. 
428 Европска комисија против расизма и нетолеранције, Извештај о Србији за 2017. 

годину, стр. 13.
429 Публикација је доступна на сајту Владе, на линку: https://media.srbija.gov.rs/

medsrp/dokumenti/studije-o-proceni-politika-digitalne-pristupacnosti-u-srbiji.pdf 
(приступљено: 2. децембра 2021. године).

430 Одлука о проглашењу ванредног стања, „Службени гласник РС”, број 29/20.
431 Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 34/20, 39/20, 40/20, 46/20 и 50/20), Наредба о органи-
зовању и спровођењу мере карантина („Службени гласник РС”, број 33/20) и др.

432 Опширније о томе видети у: Косана Бекер и др, FemPlatz магазин  – ванредно 
издање, Трећи број, FemPlatz, 2020. Доступно на: http://femplatz.org/library/
newsletters/FemPlatz_Magazin_3.pdf (приступљено: 22.  септембра 2021. године).

433 „Службени гласник РС”, број 29/20.
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стања у области заштите равноправности и препорукама мера и 
иницијативама упућеним Влади и ресорним министарствима ука-
зивао на различите проблеме најугроженијих група грађана и пре-
длагао конкретна решења за њихово превазилажење у пракси.434 
Током трајања ванредног стања изазваног епидемијом болести 
COVID-19, Повереник за заштиту равноправности упутио је 312 
препорука мера и 12 иницијатива органима јавне власти, у циљу 
деловања на унапређење положаја појединих група становништва 
које су у условима пандемије нарочито рањиве (на пример, препо-
руке су се односиле на: давање информација и обавештења у при-
ступачним форматима; редовно пружање услуге помоћ у кући свим 
корисницима и обезбеђивање потребних дозвола за кретање лица 
која пружају ову помоћ; потребу да се услугама социјалне заштите 
и програмима помоћи обухвате сва лица која се налазе у стању по-
требе; шири обухват економским мерама помоћи, и др.).435

Жене су поднеле највећи терет у условима ванредног стања, 
јер су чиниле 86% запослених на првој линији борбе против епи-
демије, што је последица родне сегрегације на тржишту рада у 
области здравствене заштите и у сектору трговине.436 Укидање јав-
ног градског и међуградског превоза више је утицало негативно на 
жене, јер оне много чешће од мушкараца користе јавни превоз.437 
Припадницама вишеструко дискриминисаних група положај се 
додатно погоршао, посебно жртвама насиља, старијим женама, 
женама са села, самохраним мајкама, Ромкињама, мигранткиња-
ма, бескућницама, ЛБТ женама, женама са инвалидитетом и дру-
гим групама жена, имајући у виду да нису консултоване, нити су 
њихове потребе узете у обзир приликом доношења мера за сузби-
јање болести COVID-19.

У посебно тешкој ситуацији биле су особе старије од 65 годи-
на које живе саме, нарочито оне које имају потребу за туђом негом 
и помоћи.438 Услуге социјалне заштите су већином обустављене 
или знатно ограничене, здравствене услуге биле су ограничене на 
ургентне ситуације, а због забране кретања, обављање свакоднев-
них активности било је онемогућено старијима, док је уједно било 
отежано пружање помоћи и подршке од чланова породице и/или 
неформалних неговатеља.439 Поред тога, недостајале су разумљиве 
информације у вези са забраном кретања.

Положај особа са инвалидитетом је погоршан јер су капа-
цитети здравственог система били ограничени440, а информације 
нису биле приступачне свима, иако су на неким сајтовима држав-
них органа коришћене услуге тумача за знаковни језик и савреме-
нији модели комуникације као што су опција „читај ми” и видео 
релеј сервис за информисање глувих и наглувих особа који под-
разумева приступ интернету и коришћење различитих апликаци-
ја (Viber, IMO, WhatsApp, Facebook, Skype). Међутим, искључене 
су биле особе које немају приступ интернету и/или које не зна-
ју да користе модерну технологију.441 Персонална асистенција за 
неке особе са инвалидитетом представља неопходну подршку за 
функционисање, а тек три недеље након увођења ванредног ста-
ња објављена је процедура за издавање дозвола за кретање, која је 
 – – – – – – – – – – – – – – –
434 Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2020. го-

дину, март 2021, стр. 7. 
435 Исто.
436 Истраживање о ефектима пандемије и ванредног стања на запосленост, услове 

рада и бригу о домаћинству, SeConS  – Група за развојну иницијативу, 13. мај 
2020. Доступно на: https://www.secons.net/article.php?a=131 (приступљено: 22. 
септембра 2021. године).

437 Сарита Брадаш, Марио Рељановић, Иван Секуловић, Утицај епидемије 
COVID-19 на положај и права радница и радника у Србији уз посебан осврт на 
раднике и раднице на првој линији и у неформалној економији и вишеструко 
погођене категорије, Фондација Центар за демократију (ФЦД), Београд, 2020, 
стр. 6. Доступно на: http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1811/uticaj-epide-
mije-covid-19-na-polozaj-i-prava-radnica-i-radnika-u-srbiji (приступљено: 22. сеп-
тембра 2021. године).

438 Невена Петрушић, Надежда Сатарић и Косана Бекер, Положај и учешће ста-
ријих жена у политичком и јавном животу у Србији, Удружење грађана „Снага 
пријатељства”  – Amity и удружење грађанки FemPlatz, Београд & Панчево, 
октобар 2020. године, стр. 86. Доступно на: http://femplatz.org/library/publica-
tions/2020-12_Polozaj_i_ucesce_starijih_zena.pdf (приступљено: 22. септембра 
2021. године).

439 Исто.
440 Naomi Rupasinge и др, Утицај ковида-19 на здравствене системе на Западном 

Балкану, World bank, стр. 2. Доступно на: http://pubdocs.worldbank.org/
en/726641590707354436/RER17-Health-note-SRB.pdf (приступљено: 22. септем-
бра 2021. године).

441 Косана Бекер и Биљана Јањић, Извештај  – Ковид-19 мере и социјална и економ-
ска права жена са инвалидитетом у Србији, FemPlatz и Из круга Београд, 2021, 
стр. 17. Доступно на: https://www.femplatz.org/library/reports/2021-02-16_Kovid-
19_i_zene_sa_invaliditetom.pdf (приступљено: 22. септембра 2021. године).

била веома компликована.442 Жене са инвалидитетом указују да су 
административни захтеви били непотребно и прекомерно компли-
ковани, а многе нису имале приступ неопходној опреми за подно-
шење захтева.443

Три дана пре проглашења ванредног стања посете у уста-
новама социјалне заштите су забрањене и ограничен је боравак 
и кретање лица ван система установе социјалне заштите444, а по-
том је донета Наредба о забрани посета и ограничењу кретања у 
објектима установа за смештај старих лица445. Наведене мере су на 
кратко биле суспендоване, а посете су биле дозвољене уз строге 
услове446, а од краја јуна до краја августа 2020. године посете по-
ново забрањене.447 Корисницима и запосленима је током ванредног 
стања било забрањено и кретање између одељења и соба без преке 
потребе, а кретање до амбуланте или канцеларија било је допу-
штено само уз одобрење задуженог радника и уз надзор особља.448 
Није обезбеђено адекватно информисање јавности о условима у 
установама социјалне заштите током епидемије, о положају жена 
са инвалидитетом у установама449, као ни информације о смртним 
случајевима особа у установама социјалне заштите.450

Према подацима из службених евиденција Министарства 
унутрашњих послова, током трајања ванредног стања од 15. марта 
до 7. маја 2020. године, био је смањен број позива којима је при-
јављивано насиље у породици за 9,5% у односу на исти период 
претходне године, а дошло је и до смањења поднетих кривичних 
пријава за кривично дело насиље у породици за 29,83%, као и из-
речених хитних мера заштите за 4,81%. Међутим, мањи број при-
јава насиља последица је ограничених могућности жена да при-
јаве насиље, а не смањења насиља, што потврђује чињеница да је 
током ванредног стања повећан број жена које траже помоћ и по-
дршку специјализованих женских организација.451 Током трајања 
ванредног стања нису донете посебне мере у циљу прилагођавања 
рада група за координацију и сарадњу452, а жртве насиља сусреле 
су се и са отежаним приступом сигурним кућама, јер је инструк-
цијом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
 – – – – – – – – – – – – – – –
442 Маријана Пајванчић и др, Родна анализа одговора на COVID-19 у Републици 

Србији, Мисија ОЕБС-а у Србији и Женска платфома за развој Србије 2014 –
2020, стр. 49. Доступно на: https://www.osce.org/files/f/documents/3/9/459391.pdf 
(приступљено: 22. септембра 2021. године).

443 Косана Бекер и Биљана Јањић, оп. цит, стр. 19.
444 Инструкција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

број 500-01-2/2020-09, од 12. марта 2020. године. Доступно на: https://www.
minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.12.%20Instrukcija%20003.
pdf (приступљено: 22. септембра 2021. године).

445 „Службени гласник РС”, број 28/20.
446 Инструкција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организа-
ција социјале заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и ста-
ријих приликом организовања посета корисницима на смештају, број 500-00-
00023/2/2020-09 од 9. јуна 2020. године. Доступно на: https://www.minrzs.gov.rs/
sites/default/files/2020-06/2020.06.09.%20Instrukcija%20025.pdf (приступљено: 
22. септембра 2021. године).

447 Обавештење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
број 500-00-00023/3/2020-09 од 29. јуна 2020. године. Доступно на: https://www.
minrzs.gov.rs/sites/default/files/2020-06/2020.0629.%20Obave%C5%A1tenje%20
001.pdf (приступљено: 22. септембра 2021. године) и Обавештење 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 500-00-
00023/3/2020-09 од 21. августа 2020. године. Доступно на: https://www.minrzs.
gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.08.21.-Obave%C5%A1tenje-001.pdf 
(приступљено: 22. септембра 2021. године).

448 Инструкција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питањао 
спровођењу хигијенских и заштитних мера у установама социјалне заштите за 
смештај корисника, број 500-01-06/2020-09 од 29. марта 2020. године. Доступно 
на: https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.29.%20
Instrukcija%20009.pdf (приступљено: 22. септембра 2021. године).

449 COVID-19 и особе са инвалидитетом у установама социјалне заштите  – Питања 
на која немамо одговоре, FemPlatz, 13. април 2020. Доступно на: http://femplatz.
org/library/2020-04-13_Ustanove_soc_zastite_i_COVID-19.pdf (приступљено: 22. 
септембра 2021. године).

450 Домаће и међународне организације у писму премијерки Ани Брнабић траже 
информације о смртним случајевима особа у установама социјалне заштите, 
Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом (МДРИ-С), 31. јула 
2020. Доступно на: https://www.mdri-s.org/nekategorizovano/domace-i-medju-
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nim-slucajevima-osoba-u-ustanovama-socijalne-zastite/ (приступљено: 22. септем-
бра 2021. године).

451 Саопштење за јавност: Заштита и подршка женама жртвама насиља током пр-
вих месец дана ванредног стања, Аутономни женски центар, 16. април 2020. 
(Доступно на: https://www.womenngo.org.rs/vesti/1576-saopstenje-za-javnost-za-
stita-i-podrska-zenama-zrtvama-nasilja-tokom-prvih-mesec-dana-vanrednog-stanja, 
приступљено: 22. септембра 2021. године); СОС телефон у Врању имао 690 по-
зива, Југпрес, 25. новембра 2020. (Доступно на: https://jugpress.com/sos-telefon-
u-vranju-imao-690-poziva/, приступљено 22. септгембра 2021. године).

452 Маријана Пајванчић и др., оп. цит, стр. 109.
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питања прописано да се пријем нових корисника услуга смешта-
ја врши искључиво уз здравствену документацију која доказује да 
лице није заражено вирусом SARS-CoV-2.453 Истовремено, надле-
жне здравствене установе су вршиле тестирање из здравствених 
разлога и на основу медицинских показатеља (постојање симпто-
ма, контакт са зараженом особом и слично), тако да се тестирања 
у друге сврхе и на лични захтев нису вршила, што је жртве насиља 
стављало у веома неповољну ситуацију.454

Деца и млади нису препознати као група у повећаном ризику 
током епидемије болести COVID-19, већ као потенцијални пре-
носиоци вируса.455 Настава у основним школама обустављена је 
17. марта 2020. године и прешло се на наставу на даљину путем 
јавног медијског сервиса.456 Настава на даљину је организована и 
у средњим школама, а обезбеђена је и настава на језицима наци-
оналних мањина, док су високошколске институције самостално 
организовале наставу на даљину. За децу са сметњама у развоју 
и са инвалидитетом нису донете неопходне мере којима би им се 
омогућило да под једнаким условима остварују право на образо-
вање457, а многа деца из ромских насеља немају приступ техници, 
што је онемогућило да прате онлајн наставу.458 Такође, престанак 
рада педагошких асистената додатно је отежао положај деце са ин-
валидитетом и деце из ромске популације.459 С друге стране, нема 
података о томе како је обезбеђена настава за децу из мигрантске 
популације, посебно у вези са језиком извођења наставе.460

Уведене мере довеле су до погоршања ситуације у којој се 
налази ромска популација, посебно они који живе у неформалним 
насељима и немају приступ електричној енергији, води за пиће 
или канализацији, што је неопходно увек, а посебно у условима 
епидемије.461 Посебан здравствени ризик током епидемије је и 
пренасељеност ромских насеља и начин живота који онемогућава 
физичку дистанцу, због чега је примена мера изолације, за случај 
да се неко разболи, била отежана а у неким случајевима и немо-
гућа.462

Мигрантима је током епидемије било ограничено кретање463, 
установљен је појачан војни надзор и обезбеђење објеката, а само 
у изузетним случајевима дозвољено је напуштање објеката уз 
посебну дозволу Комесаријата за избеглице и миграције. У току 
2020. године организован је „протест против миграната”, на који 
су позивали припадници десничарских удружења464, а догодио се 
и напад на Прихватни центар у Обреновцу.465

Самохрани родитељи суочили су се бројим изазовима: затва-
рање вртића, онлајн настава, несигурност посла, мењање дневне 
динамике која је утицала и на децу. Самохрани родитељи деце са 
инвалидитетом су били посебно угрожени, због недостатка услуга 
подршке, забране кретања и дугог боравка у кући, што је предста-
вљало проблем и за децу и за родитеље.466

 – – – – – – – – – – – – – – –
453 Инструкција Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална пита-

ња број 500-01-2/2020-09 од 12. марта 2020. године. Доступно на: https://www.
minrzs.gov.rs/sites/default/files/vanredno-stanje/2020.03.12.%20Instrukcija%20003.
pdf (приступљено: 6. децембра 2021. године).

454 Маријана Пајванчић и др., оп. цит, стр. 109.
455 Процена социо-економског утицаја COVID-19 у Републици Србији, United 

Nations in Serbia, UNDP, 2020, стр. 25. Доступно на: https://www.rs.undp.org/
content/serbia/sr/home/library/crisis_prevention_and_recovery/covid-19-socio-
economic-impact-assessment-.html (приступљено: 6. децембра 2021. године).

456 Одлука о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и 
основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и обра-
зовања („Службени гласник РС”, брoj 30/20).

457 Маријана Пајванчић и др., оп. цит, стр. 51.
458 Исто, стр. 53.
459 Исто стр. 51 и 53.
460 Исто, стр. 55.
461 Извештај о напретку Србије 2020, Европска комисија, 6. октобар 2020, стр. 40. 

Доступно на: https://www.mei.gov.rs/upload/documents/eu_dokumenta/godisnji_
izvestaji_ek_o_napretku/serbia_report_2020_SR.pdf (приступљено: 6. децембра 
2021. године).

462 Маријана Пајванчић и др, оп. цит, стр. 92.
463 Одлука о привременом ограничавању кретања тражилаца азила и ирегуларних 

миграната смештених у центрима за азил и прихватним центрима у Републици 
Србији („Службени гласник РС”, број 32/20).

464 Протест против миграната у Београду, Радио Слободна Европа, 8. март 2020. 
Доступно на: https://www.slobodnaevropa.org/a/30476286.html (приступљено 22. 
септембра 2021. године).

465 Инцидент у Прихватном центру Обреновац кулминација све заступљенијег ан-
ти-избегличког расположења, А11  – Иницијатива за економска и социјална пра-
ва, 7. мај 2020. Доступно на: https://www.a11initiative.org/incident-u-prihvatnom-
centru-obrenovac-kulminacija-sve-zastupljenijeg-anti-izbeglickog-raspolozenja/ 
(приступљено: 22. септембра 2021. године).

466 Сарита Брадаш, Марио Рељановић, Иван Секуловић, оп. цит, стр. 38.

Надаље, положај бескућника се погоршао и појачала се њи-
хова рањивост, док с друге стране нису препознати као једна од 
група у највећем ризику и у том смислу су изостале системске 
мере подршке с обзиром на то да нису имали приступ адекватном 
смештају, чистој води, раду и изворима зараде, храни и народним 
кухињама.467

Такође, ЛГБТ* особе су се суочиле са бројним изазовима: 
незапосленост или страх од губитка посла; неадекватан приступ 
здравственој заштити, осим у случајевима оболевања од болести 
COVID-19; особе оболеле од хроничних обољења су имале про-
блеме у лечењу, појачан ризик од насиља, сиромаштва и дискри-
минације у готово свим областима живота, уз изостанак конкрет-
них мера подршке.468

Особама које живе са HIV-ом није омогућен континуиран 
приступ лекарима, тестовима и третману током трајања епидеми-
је, с обзиром на кашњење у одговору на епидемију, као и оријен-
тисаност целокупног здравственог система на одговор на епиде-
мију болести COVID-19.469

4. ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА

Као резултат досадашњих истраживања, мапирања и консул-
тација са кључним интересним групама у систему за превенцију и 
заштиту од дискриминације (државни органи, институције, неза-
висна тела, организације цивилног друштва, академија), дефини-
сана је листа кључних приоритета за актуелну политику усмерену 
на превенцију и заштиту од дискриминације. 

Имајући у виду свеобухватност ове стратегије и њеног оп-
штег циља, неопходно је да сви актери, у оквиру својих надлежно-
сти, усмере нарочиту пажњу и поштују основне принципе на који-
ма Стратегија почива, како би се постигли жељени резултати који 
доприносе даљем побољшању положаја свих грађана и грађанки 
Републике Србије и стварању друштва са нултом толеранцијом на 
дискриминацију. 

Стратегија се заснива на следећим принципима: 
 – равноправност и недискриминација;
 – једнаке могућности и инклузивна једнакост; 
 – родна равноправност;
 – међусекторски и мултидисциплинарни приступ кроз кон-

стантну сарадњу у деловању свих актера на свим нивоима; 
 – партиципативност;
 – стално прикупљање статистичких података, анализа и евалуа-

ција постигнутих резултата ради креирања нових мера и активности; 
 – поштовање људских права и слобода свих грађанки и гра-

ђана Републике Србије. 
Наведени принципи треба да се поштују и да буду водиља у 

реализацији Стратегије, односно, приликом реализације конкрет-
них мера и активности које воде остварењу општег и посебних 
циљева Стратегије. Поштовање ових принципа приликом реализа-
ције мера и активности, допринеће не само побољшању положаја 
припадника и припадница група које су у ризику од дискримина-
ције у Републици Србији, већ и побољшању друштва као целине.

4.1. ВИЗИЈА

Република Србија је инклузивно друштво, са нултом толе-
ранцијом на дискриминацију, у коме сви грађани и грађанке, без 
обзира на њихова лична својства, имају једнаке могућности и на 
равноправној основи уживају сва права и слободе гарантоване 
Уставом, законима и међународним уговорима.

4.2. ПРОМЕНА КОЈА ЋЕ СЕ ОСТВАРИТИ СПРОВОЂЕЊЕМ 
СТРАТЕГИЈЕ

Инклузивно друштво је оно које не толерише, већ прихвата 
и уважава различитости, и у којем сваки појединац и појединка 
 – – – – – – – – – – – – – – –
467 Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику  – узроци, 

исходи и препоруке, Тим Уједињених нација за људска права у Србији (уз по-
дршку OHCHR) и Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе 
Републике Србије (СИПРУ), Београд, 2020, стр. 35 –38. Доступно на: https://
serbia.un.org/sites/default/files/2021-02/LNOB%20analiza_SRB_web.pdf (присту-
пљено: 6. децембра 2021. године).

468 Последице Ковид-19 на положај осетљивих група и група у ризику узроци, ис-
ходи и препоруке, оп. цит, стр.  45.

469 Исто, стр. 71.
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може да оствари своје пуне потенцијале, да се осећа прихваћено и 
да учествује равноправно са другима у свим областима друштве-
ног живота. Предуслов за постизање оваквог стања у друштву је-
сте укидање штетних стереотипа и предрасуда, промовисање кул-
туре људских права и уклањање социјалне и сваке друге дистанце 
према припадницима група које су у ризику од дискриминације. 

Промене које ће се остварити спровођењем Стратегије усме-
рене су на следеће приоритете, који представљају минималан 
услов за остваривање циљева Стратегије:

 – Потпуна усклађеност домаћег правног оквира са међуна-
родним и европским антидискриминационим стандардима;

 – Побољшан друштвени положај припадника група које су 
у ризику од дискриминације уклањањем препрека са којима се 
сусрећу у различитим областима друштвеног живота и стварање 
услова за уживање свих права и слобода равноправно са другима, 
што повећава друштвену партиципацију;

 – Јачање међусекторске сарадње и обезбеђивање мултисек-
торског одговора на све изазове и препреке у остварењу права и 
слобода за припаднике група које су у ризику од дискриминације;

 – Боља усклађеност интервенција са јавним политикама, која 
подразумева да су принципи равноправности и недискриминације 
системски укључени у све политике и законе у областима које су 
предмет ове стратегије;

 – Смањење социјалне и сваке друге дистанце према припад-
ницима група које су у ризику од дискриминације, промена дру-
штвених норми и вредности и смањење стереотипа и предрасуда 
којима се дистанца одржава и повећава;

 – Унапређење механизама заштите од дискриминације (гра-
ђанскоправна, кривичноправна, прекршајноправна заштита од 
дискриминације);

 – Унапређење механизама сарадње са организација цивилног 
друштва;

 – Даље јачање капацитета и видљивости Повереника за за-
штиту равноправности као независност, специјализованог органа 
који има широку надлежност у области превенције и заштите од 
дискриминације;

 – Успостављање адекватног система прикупљања и евиден-
тирања података о положају припадника група које су у ризику од 
дискриминације, разврстаних по полу, старосном добу и другим 
личним својствима; 

 – Унапређивање компетенција јавних службеника, носила-
ца правосудних функција и других релевантних актера у систему 
превенције и заштите од дискриминације.

 Жељена промена се огледа у унапређеном положају при-
падника група које су у ризику од дискриминације кроз уклањање 
препрека са којима се сусрећу у различитим областима друштве-
ног живота и стварање услова за уживања свих права на равно-
правној основи са другима у свим областима. Да би се остварила 
жељена промена, неопходно је да сви друштвени актери учествују 
у реализацији циљева Стратегије и спровођењу мера и активности 
планираних акционим планом који ће пратити ову стратегију, као 
и у предузимању свих других активности у оквиру своје надле-
жности које доприносе унапређењу положаја припадника група 
које су у ризику од дискриминације до постизања њихове пуне 
равноправности и ефективног учешћа у свим аспектима живота.

Заинтересоване стране за израду и спровођење Стратегије су 
државни органи, организације, јавне службе надлежне за остваре-
ње права припадника група које су у ризику од дискриминације 
и организације цивилног друштва које се баве заштитом људских 
права и недискриминацијом. 

5. ЦИЉЕВИ И МЕРЕ СТРАТЕГИЈЕ

5.1. ОПШТИ ЦИЉ

Општи циљ Стратегије је: изједначене могућности за при-
паднике група које су у ризику од дискриминације да на равно-
правној основи са другима уживају сва људска права и слободе, 
као и унапређена ефикасност система превенције и заштите од 
дискриминације у свим областима и на свим нивоима.

Показатељи ефекта:
Проценат грађана и грађанки који сматрају да је дискримина-

ција присутна у Републици Србији 
Базна вредност (2019): 69%

Циљана вредност (2030): 20% 
Проценат грађана и грађанки који сматрају да је дискримина-

ција у Републици Србији у потпуности санкционисана
Базна вредност (2019): 7%
Циљана вредност (2030): 40% 
Извор провере: Истраживање јавног мњења о перцепцији 

дискриминације у Републици Србији, Повереник за заштиту рав-
ноправности

Анализа опција за остварење циља

У Републици Србији се спроводи опсежна реформа законо-
давства у многим областима, ради усклађивања са међународним 
стандардима и правом Европске уније. Према многим извештаји-
ма и истраживањима, припадници и припаднице појединих група 
налазе се у повећаном ризику од дискриминације и друштвене ис-
кључености, због чега је 2013. године донета Стратегија превен-
ције и заштите од дискриминације, којом су дефинисани циљеви 
за период 2014 –2018. године. Ова стратегија није била подељена 
на стратешке области, већ је била структурисана око положаја гру-
па које су у ризику од дискриминације: 1) националне мањине; 2) 
жене; 3) ЛГБТ особе; 4) особе са инвалидитетом; 5) старије особе; 
6) деца; 7) избеглице, интерно расељена лица и друге угрожене 
мигрантске групе; 8) верске мањине и 9) лица чије здравствено 
стање може бити основ дискриминације. 

Општи циљ те стратегије био је поштовање уставног начела 
забране дискриминације, према лицу, односно, групи лица с об-
зиром на његово/њено лично својство, а посебно осетљивих дру-
штвених група. У оквиру сваке посебне групе био је дефинисан 
по један општи циљ, који је разрађен на посебне циљеве.470 Ово је 
био први општи стратешки документ у области превенције и за-
штите од дискриминације, а уз ту стратегију је израђен Акциони 
план за спровођење Стратегије превенције и заштите од дискри-
минације за период за период 2014 –2018. године471. Стратегијом 
је било планирано 127 стратешких мера, од којих се највећи број 
односио на све посебне групе.472

Евалуација примене ове стратегије је показала да су многе 
планиране мере и активности реализоване, као и да је остварен на-
предак у: 

 – унапређењу политика и прописа;
 – оквиру системске превенције дискриминације и побољша-

ња праксе антидискриминационог поступања;
 – унапређењу компетенција јавних службеника. 
Међутим, евалуација је показала и да су преостали многи 

изазови, јер поједине планиране мере уопште нису реализоване 
или су само делимично реализоване. Поред тога, за сагледавање 
системских мера превенције и заштите од дискриминације потре-
бан је дужи временски период, како би се адекватно могли мерити 
ефекти мера. 

Једна од разматраних могућности приликом израде нове 
Стратегије је била да се она структурира на сличан начин као и 
претходни стратешки документ, односно, да се посебни циљеви 
Стратегије поново дефинишу према групама које су у повећаном 
ризику од дискриминације. Након консултација са организацијама 
цивилног друштва и експертима и експерткињама у овој области, 
договорен је холистички приступ, који захтева сагледавање поло-
жаја група појединих група у областима у којима најчешће долази 
до дискриминације, како би се различитим мерама истовремено 
унапредио положај свих група које се налазе у повећаном ризику 
од дискриминације у конкретној области. 

Поред тога, задржано је и сагледавање положаја група које су 
у ризику од дискриминације, посебно јер се на тај начин јасније 
уочава вишеструка дискриминација. Дефинисање једног општег 
 – – – – – – – – – – – – – – –
470 У оквиру сваке посебне групе дефинисан је по један општи циљ, који је раз-

рађен на посебне циљеве, којих је било укупно 43 (за националне мањине  – 4; 
за жене  – 7; за ЛГБТ особе  – 7; особе са инвалидитетом  – 7; старије особе  – 6; 
децу  – 2; мигрантске групе  – 3; за верске мањине  – 3; и за особе дискриминиса-
не због здравственог стања  – 4).

471 Закључак Владе 05 број 90-11489/2014 од 2. октобра 2014. године („Службени 
гласник РС”, број 107/14).

472 Остале мере односиле су се на ЛБГТ особе и особе са инвалидитетом (по 17 
мера), на избеглице, интерно расељена лица и друге угрожене мигрантске гру-
пе (15), жене (13) и децу (10). Мањи број мера био планиран за лица чије здрав-
ствено стање може бити основ дискриминације, као и за старије особе (по 8 
мера), док је најмањи број мера планиран за верске мањине (4).
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стратешког циља осигурава да сви релевантни друштвени актери, 
појединачно и заједно, активно учествују у његовој реализацији, 
кроз учешће у спровођењу планираних мера и активности. 

Општи циљ Стратегије је постављен у сладу са одредбама 
члана 21. Устава Републике Србије којим се гарантује једнакост 
свих пред законом, али и остварење суштинске једнакости, без 
којег нема напретка у друштву и развоја свих потенцијала њених 
грађана и грађанки. Како је пут до овог циља дуготрајан и сло-
жен, овај процес ће бити потпомогнут унапређењем механизама 
превенције од дискриминације, као и заштите када до дискрими-
нације дође, чиме се шаље јасна порука у друштву да је сваки дис-
криминаторни акт непожељан, штетан и подложан одговорности. 

Са циљем остварења општег циља Стратегије, утврђена су 
четири посебна циља: 1) усклађено национално законодавство са 
међународним антидискриминационим стандардима и прак-
сом; 2) системски уведена антидискриминациона перспектива у 
креирање, спровођење и праћење јавних политика; 3) унапређена 
равноправности већа друштвена укљученост припадника група 
које су у ризику од дискриминације и 4) унапређен превенције и 
заштите од дискриминације. Утврђивањем ових посебних циљева 
одређују се основни правци деловања у циљу остваривања ствар-
не једнакости у друштву, спречавања дискриминације и стварања 
услова да припадници група које су у ризику од дискриминације, 
на равноправној основи са другима, уживају сва људска права и 
основне слободе и активно учествују у свим областима друштве-
ног живота. За сваки посебан циљ, прописане су мере чија реали-
зација доприноси остваривању посебног циља, а све мере заједно 
доприносе остваривању општег циља Стратегије.

5.2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АНАЛИЗА ЊИХОВИХ 
ЕФЕКАТА 

Да би се постигао општи циљ Стратегије, планирана су чети-
ри посебна стратешка циља:

1) Усклађено национално законодавство са међународним 
антидискриминационим стандардима и праксом;

2) Системски уведена антидискриминациона перспектива у 
креирање, спровођење и праћење јавних политика;

3) Унапређена равноправност и већа друштвена укљученост 
припадника група које су у ризику од дискриминације;

4) Унапређен систем превенције и заштите од дискримина-
ције.

Посебни стратешки циљеви планирани су тако да одговара-
ју променама које се желе постићи Стратегијом. За сваки посебан 
циљ, прописане су мере чија реализација доприноси остваривању 
посебног циља, а све мере заједно доприносе остваривању општег 
циља стратегије  – побољшање друштвеног положаја и изједнача-
вање могућности за припаднике група које су у ризику од дискри-
минације, као и унапређење ефикасности система превенције и 
заштите од дискриминације у свим областима и на свим нивоима.

5.2.1. Први посебни циљ: Усклађено национално 
законодавство са међународним антидискриминационим 

стандардима и праксом

Први посебни циљ је у вези са следећим променама које се 
желе постићи Стратегијом: потпуна усклађеност домаћег правног 
оквира са међународним и европским антидискриминационим 
стандардима и праксом.

У оквиру овог циља, планирано је усклађивање националног 
правног оквира са међународним антидискриминационом стан-
дардима на универзалном, затим, регионалном нивоу, и на нивоу 
Европске уније. Остваривањем овог посебног циља унапредиће се 
антидискриминациони правни оквир Републике Србије, тако што 
ће се ускладити са стандардима и праксом успостављеним под 
окриљем Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније. Та-
кође, остваривањем овог посебног циља унапредиће се национал-
ни правни оквир, тако што ће се секторски закони и подзаконска 
акта ускладити са антидискриминационим прописима и стандар-
дима.

Кључни показатељи исхода првог посебног циља су:
1) Антидискриминациони закони и подзаконска акта су 

усклађени са међународним антидискриминационим стандардима 
и праксом 

Базна вредност: (2022) непозната, утврдиће се током прве 
године спровођења Стратегије.

Циљана вредност: (2030) усаглашени антидискриминацио-
ни закони и усвојена два нова антидискриминациoна закона.

Извор провере: Годишњи извештај о спровођењу Акционог 
плана за спровођење Стратегије.

2) Секторски закони и подзаконска акта су усклађени са ан-
тидискриминационим стандардима и праксом 

Базна вредност: непозната, утврдиће се током прве године 
спровођења Стратегије.

Циљана вредност: 30% повећање у односу на базну вред-
ност.

Извор провере: Годишњи извештај о спровођењу Акционог 
плана за спровођење Стратегије.

Мере које доприносе остваривању првог посебног циља:
1. Усклађен антидискриминациони правни оквир са ме-

ђународним антидискриминационим стандардима и праксом
Опис и ефекти мере: Мера обухвата унапређење антиди-

скриминационог правног оквира Републике Србије, усклађивањем 
са међународним антидискриминационим стандардима и прак-
сом. Усклађивање је потребно извршити са међународним анти-
дискриминационим стандардима на универзалном нивоу (општи 
коментари и препоруке комитета Уједидњених нација, закључна 
запажања и препоруке упућене Републици Србији), на регионал-
ном нивоу (стандарди садржани у инструментима Савета Европе 
и пракса Европског суда за људска права), као и на нивоу Европске 
уније (антидискриминационе директиве, препоруке из извештаја 
о напретку Србије, пракса Суда правде Европске уније). У окви-
ру ове мере је и усвајање нових антидискриминационих закона. 
Ефекти ове мере огледају се у унапређењу антидискриминацио-
ног правног оквира у Републици Србији, чиме се осигурава по-
штовање обавеза преузетих међународним инструментима, као и 
побољшана превенција и заштита од дискриминације припадника 
и припадница свих група које су у ризику од дискриминације.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
за европске интеграције, Министарство спољних послова, Мини-
старство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савет 
за праћење препорука Уједињених нација за људска права, Заступ-
ник пред Европским судом за људска права, Повереник за заштиту 
равноправности.

Показатељи резултата:
 – Број закона који су усклађени са међународним антиди-

скриминационим стандардима и праксом;
 – Број подзаконских аката који су усклађени са међународ-

ним антидискриминационим стандардима и праксом.
Процена потребних финансијских средстава неопходних 

за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

2. Усклађени секторски закони и подзаконски акти са ан-
тидискриминационим правним оквиром

Опис и ефекти мере: Mером се обезбеђује усклађивање 
великог броја секторских закона и подзаконских аката са анти-
дискриминационим правним оквиром Републике Србије, као и 
са међународним антидискриминационим стандардима и прак-
сом. Иако многи секторски закони садрже антидискриминационе 
одредбе, они често нису усклађени са антидискриминационим за-
конима и стандардима. Ово се односи и на подзаконска акта који-
ма се утврђују услови и критеријуми за остваривање права, због 
чега је неопходно њихово усклађивање. Ефекти мере су унапређе-
ње националног правног оквира у Републици Србији, чиме се оси-
гурава доследно поштовање принципа забране дискриминације и 
равноправности свих грађана и грађанки. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Институције учесници у спровођењу мере: сва министар-
ства, Републички секретаријат за јавне политике, Повереник за за-
штиту равноправности.

Показатељ резултата:
 – Број секторских закона који су усклађени са антидискрими-

национим стандардима и праксом;
 – Број подзаконских аката који су усклађени са антидискри-

минационим стандардима и праксом.
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Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

5.2.2. Други посебни циљ: Системски уведена 
антидискриминациона перспектива у креирање, спровођење 

и праћење јавних политика

Други посебни циљ је у вези са следећим променама које 
се желе постићи Стратегијом: боља усклађеност интервенција са 
јавним политикама, која подразумева да су принципи равноправ-
ности и недискриминације системски укључени у све политике и 
законе у областима које су предмет ове стратегије и унапређење 
механизама сарадње са организацијама цивилног друштва.

У оквиру овог посебног циља планирано је увођење антиди-
скриминационе перспективе у све јавне политике Републике Ср-
бије на свим нивоима, чиме ће се допринети превенцији дискри-
минације, као и отклањању структуралне дискриминације којој 
су изложени припадници појединих група, као што су на пример: 
жене, Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом, ЛГБТ* популаци-
ја и друге групе. Имајући у виду да је структурална дискримина-
ција последица дугогодишњих неједнакости и системских препре-
ка које постоје према појединим друштвеним групама, које немају 
једнаке могућности у приступу друштвеним ресурсима, евидент-
но је да антидискриминациона перспектива треба да буде састав-
ни део планирања и креирања, примене и надгледања ефеката за-
кона, политика и мера. Тиме се потребе, приоритети и специфичан 
положај група у ризику од дискриминације на систематски начин 
укључују у јавне политике и активно се разматрају њихови ефек-
ти. Истовремено, увођење антидискриминационе перспективе у 
јавне политике захтева успостављање адекватног система прику-
пљања и евидентирања података разврстаних по полу, старосном 
добу и другим личним својствима, анализу прикупљених подата-
ка, спровођење истраживања на основу којих се креирају полити-
ке, анализу ефеката јавних политика и одговорно буџетирање. 

Кључни показатељи исхода другог посебног циља су:
1) Антидискриминациона перспектива укључена je у све до-

кументе за спровођење и праћење јавних политика
Базна вредност: непозната, утврдиће се током прве године 

спровођења Стратегије
Циљана вредност: 30% повећање у односу на базну вредност
Извор провере: Годишњи извештај о спровођењу Акционог 

плана за спровођење Стратегије
2) Успостављен систем прикупљања и евидентирања пода-

така разврстаних по полу, старосном добу и другим личним свој-
ствима код свих државних органа који прикупљају и евидентирају 
податке 

Базна вредност: непозната, утврдиће се током прве године 
спровођења Стратегије

Циљана вредност: 10% годишње повећање у односу на базну 
вредност

Извор провере: Годишњи извештај о спровођењу Акционог 
плана за спровођење Стратегије

Мере које доприносе остваривању другог посебног циља:
1. Укључена антидискриминациона перспектива у све 

јавне политике
Опис и ефекти мере: Mером се обезбеђује да приликом кре-

ирања закона, стратегија и других јавних политика на републич-
ком, покрајинском и локалном нивоу буду узети у обзир права и 
интереси припадника група које су у ризику од дискриминације и 
да се прате ефекти ових јавних политика, у сарадњи са организа-
цијама цивилног друштва. Ефекти мере су стварање системских 
услова за унапређење јавних политика усмерених на припаднике 
група које су у ризику од дискриминације и изједначавања могућ-
ности за припаднике ових група. Такође, обезбеђује се стварање 
услова за методолошки уједначено вредновање учинка јавних по-
литика на положај припадника група које су у ризику од дискри-
минације.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Републички секретаријат 
за јавне политике, Повереник за заштиту равноправности.

Показатељи резултата:
 – Успостављена методологија за вредновање учинка јавних 

политика на положај припадника група које су у ризику од дис-
криминације;

 – Број докумената јавних политика за које је урађено вред-
новање учинка на положај припадника група које су у ризику од 
дискриминације;

 – Број организација цивилног друштва које су учествовале 
у изради и праћењу јавних политика, као и у вредновању учинка 
јавних политика на положај припадника група које су у ризику од 
дискриминације.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

2. Унапређено прикупљање, евидентирање и доступност 
података разврстаних по личним својствима припадника гру-
па које су у ризику од дискриминације (пол, старосно доба, на-
ционална припадност, инвалидитет и сл.)

Опис и ефекти мере: Статистички подаци и евиденције 
представљају важан показатељ положаја група које су у ризику 
од дискриминације у одређеним областима друштвеног живота 
(образовање, социјална заштита, здравствена заштита, правосуђе 
и др.). Мером се обезбеђује да се подаци који се прикупљају и еви-
дентирају разврставају по личним својствима (пол, старосно доба, 
национална припадност, инвалидитет), чиме се унапређује вођење 
статистичких евиденција о положају припадника група које су у 
ризику од дискриминације. Притоме, прикупљање и даља обра-
да података се мора вршити у складу са законом којим се уређује 
заштита података о личности и другим релевантним прописима. 
Мера се односи на органе јавне власти (државни органи, органи 
аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као и јавна 
предузећа, установе, јавне агенције и друге организације и лица 
којима су законом поверена поједина јавна овлашћења, као и прав-
но лице које оснива или финансира у целини, односно у прете-
жном делу Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе) и привредна друштва која прикупљају и еви-
дентирају податке. Ефекти мере су стварање системских услова за 
унапређење јавних политика усмерених на припаднике група које 
су у ризику од дискриминације, кроз омогућавање услова за аде-
кватно креирање, праћење и вредновање учинка јавних политика. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Институције учесници у спровођењу мере: сва министар-
ства, Републички завод за статистику, Тим за социјално укључи-
вање и смањење сиромаштва, Координационо тело за родну рав-
ноправност.

Показатељ резултата:
 – Број статистичких база података/евиденција разврстаних 

по личним својствима (пол, старосно доба, национална припад-
ност, инвалидитет) у органима јавне власти и привредним дру-
штвима;

 – Проценат органа јавне власти на свим нивоима који у слу-
жбеним евиденцијама воде статистику разврстану по личним свој-
ствима (пол, старосно доба, национална припадност, инвалидитет);

 – Број органа јавне власти који су разврстане податке из еви-
денција које воде учинили доступним јавности.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

3. Унапређени механизми сарадње са организацијама ци-
вилног друштва које се баве промоцијом и заштитом права 
група које су у ризику од дискриминације

Опис и ефекти мере: Мера обухвата обезбеђивање контину-
иране сарадње у планирању мера и активности које се односе на 
унапређење положаја припадника група које су у ризику од дис-
криминације у различитим областима друштвеног живота. Ефекти 
овакве мере огледају се у реалнијем сагледавању положаја при-
падника група које су у ризику од дискриминације и препрека са 
којима се сусрећу у уживању права и слобода. Поред тога, мера 
обухвата подстицање организација цивилног друштва да активно 
учествују у реализацији стратешких циљева и мера кроз пројек-
те које реализују, чиме се унапређује партиципација организаци-
ја цивилног друштва у одлучивању о свим питањима која се тичу 
припадника група које су у ризику од дискриминације.
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Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 

за људска и мањинска права и друштвени дијалог.
Институције учесници у спровођењу мере: сва министар-

ства, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Ко-
ординационо тело за родну равноправност, Повереник за заштиту 
равноправности.

Показатељи резултата:
 – Организације цивилног друштва укључене у праћење, изве-

штавање и оцењивање спровођења Стратегије, кроз Савет за пра-
ћење Стратегије и спровођење Акционог плана

 – Број састанака Савета за праћење Стратегије и спровођење 
Акционог плана на којима су учествовале организације цивилног 
друштва

 – Конкурси за организације цивилног друштва садрже под-
стицаје за пројекте који доприносе остваривању циљева и мера 
дефинисаних у Стратегији.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

5.2.3. Трећи посебни циљ: Унапређена равноправност и већа 
друштвена укљученост припадника и припадница група у 

повећаном ризику од дискриминације

Трећи посебан циљ одговара следећим жељеним променама: 
унапређена равноправност припадника и припадница група које 
су у ризику од дискриминације уклањањем препрека са којима се 
сусрећу у различитим областима друштвеног живота и стварање 
услова за уживање свих права и слобода равноправно са другима, 
што доприноси повећавању друштвене партиципације припадника 
група које су у ризику од дискриминације. Такође, трећи посебан 
циљ усмерен је на смањење социјалне и сваке друге дистанце пре-
ма припадницима и припадницама група које су у ризику од дис-
криминације, промену друштвених норми и вредности и смањење 
стереотипа и предрасуда којима се дистанца одржава и повећава.

Овај посебан циљ, као и цела Стратегија, заснован је на по-
треби да се унапреди равноправност свих грађана и грађанки у 
Републици Србији. У савременим друштвима није довољно за-
довољити услов формалне једнакости (de iure) већ је неопходно 
осигурати и суштинску једнакост (de facto), односно, равноправ-
ност. У том смислу, да би постојала равноправност у друштву, 
неопходно је узети у обзир постојеће неједнакости. Многобројни 
извештаји и истраживања показују да се припадници и припадни-
це појединих група налазе у повећаном ризику од дискриминаци-
је, да имају тешкоће приликом остваривања гарантованих права и 
слобода, као и да њихова партиципација у друштву није остварена 
у довољној мери. Овакав положај у друштву последица је посто-
јања постојећих стереотипа и предрасуда, због чега је неопходно 
предузимање разноврсних мера којима се припадницима и при-
падницама група које су у ризику од дискриминације омогућава 
потпуна друштвена инклузија и уживање свих гарантованих права 
и слобода. 

Кључни показатељи исхода трећег посебног циља су:
1) Повећана спремност већинске популације да прихвати 

присније социјалне односе са припадницима и припадницама гру-
па које су у ризику од дискриминације;

2) Повећан број грађана и грађанки који подржавају увођење 
посебних мера у области образовања и запошљавања за припадни-
ке и припаднице група које су у ризику од дискриминације. 

Извор провере: Истраживање јавног мњења о перцепцији 
дискриминације у Републици Србији, Повереник за заштиту рав-
ноправности.

Мере које доприносе остварењу трећег посебног циља су: 
1. Смањени стереотипи и предрасуде према припадници-

ма и припадницама група које су у ризику од дискриминације 
и испромовисана позитивна слика у јавности о овим групама, 
чиме је извршен утицај на промену друштвених схватања и 
вредности

Опис и ефекти мере: Мера обухвата сет активности усме-
рених на континуиране националне кампање и друге активности 
усмерене на смањивање стереотипа и предрасуда према припад-
ницима и припадницама група које су у ризику од дискримина-
ције, као и активности усмерене на промовисање позитивне сли-
ке у јавности о овим групама. Имајући у виду да су стереотипи 

и предрасуде узроци дискриминације, ефекти ове мере доприносе 
смањивању дискриминације припадника и припадница група које 
су у ризику од дискриминације у друштву. Смањивању дискрими-
нације и већој друштвеној инклузији доприноси и континуиран 
рад на промовисању позитивне слике у друштву о припадницима 
и припадницама ових група. Треба имати у виду да поједини сте-
реотипи и предрасуде потичу од непознавања и/или неразумевања 
културе и других особености припадника и припадница појединих 
група, те је неопходно радити на упознавању са другим култура-
ма, народима, језицима, обичајима и слично. У остваривању ове 
мере значајну улогу имају и медији. Медији су моћно средство за 
промовисање равноправности, али кроз медије се могу одржавати 
стереотипи и предрасуде у друштву. Због тога ова мера обухвата 
и промовисање принципа равноправности у медијским садржа-
јима и континуирану сензибилизацију новинара и уредника о ва-
жности смањивања стереотипа и предрасуда према групама које 
су у ризику од дискриминације и промовисању позитивне слике 
о вредности, важности и могућностима група које су у ризику од 
дискриминације. Ефекти ове мере огледају се и у повећању ме-
дијских садржаја усмерених на промовисање равноправности и 
позитивне слике о припадницима и припадницама група које су 
у ризику од дискриминације, као и у смањењу дискриминаторног 
језика и терминологије која је присутна у медијима, укључујући и 
говор мржње.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство 
културе и информисања, Министарство омладине и спорта, Тим 
за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Координационо 
тело за родну равноправност, Повереник за заштиту равноправно-
сти, Регулаторно тело за електронске медије, Савет за штампу.

Показатељи резултата:
 – Број кампања на националном нивоу којима се указује на 

штетност стереотипа и предрасуда према припадницима и припад-
ницама група које су у ризику од дискриминације, и којима се про-
мовише позитивна слика о њима;

 – Конкурси за медије (производња медијских садржаја) и 
конкурси за организације цивилног друштва као приоритетне де-
финишу теме које доприносе смањивању стереотипа и предрасу-
да према припадницима и припадницама група које су у ризику 
од дискриминације и промовисању позитивне слике у јавности о 
њима;

 – Смањен број изречених мера Регулаторног тела за елек-
тронске медије и Савета за штампу због повреде забране гово-
ра мржње (члан 51. Закона о електронским медијима) и кршења 
одредаба Кодекса новинара Србије које се односе на забрану дис-
криминације и говора мржње.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

2. Повећана заступљеност припадника и припадница гру-
па које су у ризику од дискриминације у областима у којима 
они нису заступљени у довољној мери

Опис и ефекти мере: У Стратегији су идентификоване одре-
ђене области у којима припадници и припаднице група које су у 
ризику од дискриминације нису заступљени у довољној мери, на 
основу резултата различитих истраживања. На пример, структу-
ра запослених у јавној управи не одражава националну структу-
ру становништва Републике Србије, па је потребно повећати број 
припадника националних мањина у јавној управи. Када је реч о 
сразмерној заступљености припадника националних мањина  – на-
ционалних заједница у јавном сектору Аутономне покрајине Вој-
водина и локалних самоуправа са територије Аутономне покрајине 
Војводина, општи закључак је да су у великом броју покрајинских 
органа и јединица локалне самоуправе, припадници националних 
мањина недовољно заступљени, те да је неопходно обезбедити ви-
сок ниво сарадње и ефикасност за пуну имплементацију прописа 
и стратешких докумената, до постизања одговарајуће заступљено-
сти припадника националних мањина  – националних заједница у 
јавном сектору и јавним предузећима. Такође, жене нису довољно 
заступљене у сектору безбедности, иако постоје одређени пози-
тивни помаци у том правцу. Такође, нема довољно жена, Рома ни 
особа са инвалидитетом на јавним функцијама, а посебно их нема 
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довољно у извршној власти. Старије особе се сусрећу са тешкоћа-
ма на тржишту рада, као и Роми, особе са инвалидитетом и друге 
групе. Ова мера обухвата истраживања о заступљености припад-
ника и припадница група које су у ризику од дискриминације у 
различитим друштвеним областима, уз широке консултације и 
партиципацију ових група и организација цивилног друштва. Та-
кође, ова мера подразумева и креирање и увођење посебних мера 
за повећање заступљености припадника и припадница група које 
су у ризику од дискриминације, на основу резултата и препорука 
из истраживања. Ефекат мере се огледа у повећању заступљености 
припадника и припадница група које су у ризику од дискримина-
ције у областима у којима нису заступљени у адекватној мери.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог. 

Институције учесници у спровођењу мере: Министар-
ство културе и информисања, Министарство омладине и спорта, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална пита-
ња, Министарство унутрашњих послова, Министарство одбране, 
Министарство државне управе и локалне самоуправе, Национал-
на служба за запошљавање, Тим за социјално укључивање и сма-
њење сиромаштва, Координационо тело за родну равноправност, 
универзитети, Повереник за заштиту равноправности.

Показатељи резултата:
 – Број уведених посебних мера за повећање заступљености 

припадника и припадница група које су у ризику од дискримина-
ције у областима у којима нису заступљени у довољној мери.

 – Конкурси за научна истраживања садрже подстицаје за ис-
траживања о заступљености припадника и припадница група које 
су у ризику од дискриминације у различитим друштвеним обла-
стима;

 – Конкурси за организације цивилног друштва садрже под-
стицаје за партиципативна истраживања о препрекама са којима 
се сусрећу припадници и припаднице група које су у ризику од 
дискриминације у различитим друштвеним областима.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

3. Унапређена социјална инклузија припадника и при-
падница група које су у ризику од дискриминације

Опис и ефекти мере: Припадници и припаднице група које 
су у ризику од дискриминације често се налазе на друштвеним 
маргинама, изоловани и искључени из главних друштвених токо-
ва. Мера која се односи на унапређење социјалне инклузије веома 
је широка и свеобухватна и подразумева неколико сетова актив-
ности усмерених на све области друштвеног живота, укључују-
ћи систем образовања, систем социјалне и здравствене заштите, 
културу, спорт, информисање, безбедност и слично. Припадници 
и припаднице различитих група сусрећу се са различитим изазо-
вима у погледу друштвене укључености. На пример, припадници 
и припаднице појединих група се сусрећу са проблемима у при-
ступу здравственој заштити, од недостатка здравствених књи-
жица, преко неприступачних објеката и услуга, до стереотипа и 
предрасуда према њима. Надаље, Роми и Ромкиње често живе у 
подстандарним насељима, без основне инфраструктуре, а изложе-
ни су принудним исељавањима приликом којих им није обезбеђен 
адекватан алтернативни смештај. Развијање инклузивног програ-
ма социјалног становања омогућило би најугроженијим припад-
ницима и припадницама група које су у ризику од дискриминације 
достојанствен живот и кров над главом. Социјална инклузија под-
разумева и десегрегацију у образовању и обезбеђивање једнаких 
могућности за образовање све деце. Такође, социјална инклузија 
значи и упознавање деце и ученика са културом и идентитетом 
припадника и припадница националних мањина, као и подстица-
ње, одговарајућу размену и међусобно обогаћивање различитим 
културним садржајима. Имајући то у виду, ова мера ће допринети 
креирању и имплементацији посебних мера којима се омогућава 
свој деци, а посебно деци са инвалидитетом, деци припадницима 
ромске националне мањине и деци мигрантима да уживају пра-
во на образовање, равноправно са другом децом. Поред тога, ова 
мера ће допринети друштвеној инклузији припадника и припад-
ница група у већем ризику од дискриминације у области спорта, 
културе и информисања, развијањем и подстицањем програма и 
пројекта, на основу испитаних потреба припадника и припадница 
група које су у ризику од дискриминације. Ефекат ове мере је и 

повећавање и продубљивање међусекторске сарадње, као и ојача-
вање партнерстава са организацијама цивилног друштва.

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство 
здравља, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, Министарство омладине и спорта, Министарство културе и 
информисања, Министарство просвете, науке и технолошког ра-
звоја, Министарство за бригу о породици и демографију, Комеса-
ријат за избеглице и миграције, Тим за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва, Координационо тело за родну равноправ-
ност.

Показатељи резултата:
 – Обухват здравственим осигурањем припадника и припад-

ница група које су у ризику од дискриминације;
 – Обухват програмима стамбене подршке припадника и при-

падница група које су у ризику од дискриминације;
 – Обухват деце припадника и припадница група које су у ри-

зику од дискриминације у редовном образовном систему;
 – У наставни програм уведене теме које деци и ученицима 

пружају могућност упознавања са културом и идентитетом дру-
штвених група у повећаном ризику од дискриминације, укључују-
ћи и националне мањинe;

 – Културни и информативни садржаји којима су у фокусу 
групе које су у ризику од дискриминације.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

5.2.4. Четврти посебни циљ: Унапређен систем превенције и 
заштите од дискриминације

Четврти посебни циљ кореспондира следећим жељеним про-
менама: јачање међусекторске сарадње и обезбеђивање мултисек-
торског одговора на изазове и препреке са којима се сусрећу при-
падници група које су у ризику од дискриминације; унапређење 
функционисања механизама заштите од дискриминације (грађан-
скоправна, кривичноправна, прекршајноправна заштита од дис-
криминације); даље јачање капацитета и видљивости Повереника 
за заштиту дискриминације као независног, специјализованог тела 
који има широку надлежност у области превенције и заштите од 
дискриминације, као и унапређивање компетенција јавних слу-
жбеника, носилаца правосудних функција и других релевантних 
актера у систему превенције и заштите од дискриминације.

Овај стратешки циљ је усмерен на унапређење међусектор-
ске сарадње у области превенције и заштите од дискриминације 
и унапређење постојећих механизама заштите од дискриминације 
(судских, вансудских, интерних). Међусекторска сарадња је слабо 
развијена у многим областима, често се развијају секторске јавне 
политике па се не сагледава адекватно и холистички са каквим се 
све изазовима и у којим областима суочавају припадници и при-
паднице група које су у ризику од дискриминације. Поред тога, 
иако постоји неколико различитих механизама заштите од дискри-
минације, треба имати у виду да је пружање адекватне заштите од 
дискриминације од кључне важности не само за особу која је била 
изложена дискриминацији, већ и због слања поруке друштву да се 
дискриминација као понашање неће толерисати. Због тога је аде-
кватно и ефикасно функционисање механизама за заштиту од дис-
криминације важно, јер има и превентивну и реактивну улогу. Из-
међу осталог, то подразумева унапређење постојећих и развијање 
нових интерних механизама заштите од дискриминације у оквиру 
појединих система, као и делотворан приступ механизмима судске 
заштите од дискриминације, што подразумева да дискриминиса-
но лице, односно групе лица, имају обезбеђен приступ правди, да 
су поступци брзи и ефикасни, као и да се изричу санкције које су 
адекватне друштвеној опасности учињеног дела, укључујући и до-
суђивање адекватног обештећења.

Да би правна заштита од дискриминације била делотворна, 
успостављен антидискриминациони правни оквир није довољан, 
уколико се законске одредбе не спроводе доследно у пракси. Аде-
кватно спровођење прописа подразумева најпре разумевање фе-
номена дискриминације и последица које изазива на припаднике 
и припаднице група које су у ризику од дискриминације. Јавни 
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службеници који примењују прописе морају да имају довољно 
знања у овој области, како би могли да адекватно примењују 
прописе. Због тога је потребно спроводити континуиране обуке, 
у свим секторима, а фокус треба да буде не само на прописима, 
већ на разумевању узрока дискриминације, односно, улоге стере-
отипа и предрасуда и свеукупног друштвеног положаја група које 
су у ризику од дискриминације. Поред тога, потребно је стално 
унапређивати постојеће капацитете и ресурсе институција које 
имају улогу у превенцији и сузбијању дискриминације, како би се 
одржала делотворност и ефикасност заштите од дискриминације. 
Остваривање овог циља допринеће јачању демократског друштва 
у коме се различитост не посматра као претња, већ као богатство и 
које има нулту толеранцију на дискриминацију.

Кључни показатељи исхода четвртог посебног циља су:
1) Број успостављених интерних механизама за превенцију и 

заштиту од дискриминације;
2) Доступни подаци о броју покренутих поступака за зашти-

ту од дискриминације пред судовима;
3) Повећање видљивости институције Повереника за зашти-

ту равноправности;
4) Повећање броја корисника и корисница бесплатне правне 

помоћи у антидискриминационим предметима;
5) Доступне обуке о превенцији и заштити од дискримина-

ције за представнике извршне власти у свим секторима, као и за 
носиоце правосудне функције.

Базне вредности показатеља утврдиће се у првој години 
спровођења Стратегије. 

Извор провере је Годишњи извештај о спровођењу Акци-
оног плана за спровођење Стратегије, истраживања о ставовима 
јавног мњења о дискриминацији Повереника за заштиту равно-
правности, извештаји/подаци Министарства правде о бесплатној 
правној помоћи.

Мере које доприносе остварењу четвртог посебног циља су: 
1. Унапређени судски механизми заштите од дискримина-

ције
Опис и ефекти мере: У Републици Србији је заштиту од 

дискриминације могуће остварити у грађанском, кривичном и 
прекршајном поступку. Законом о забрани дискриминације473 је 
прописано да се у поступцима по поднетој тужби сходно приме-
њују одредбе Закона о парничном поступку474, а посебан парнични 
поступак за заштиту од дискриминације због инвалидности је ре-
гулисан и Законом о спречавању дискриминације особа са инвали-
дитетом475. Одредбе којима су ови поступци регулисани нису ме-
ђусобно усаглашене. Ефекат ове мере огледа се у повећању правне 
сигурности и унапређењу правне заштите од дискриминације, с 
обзиром на то да ће се усаглашавањем одредаба два антидискри-
минациона закона обезбедити виши ниво правне сигурности за 
особе које су биле изложене дискриминацији. Такође, у судским 
евиденцијама се поступци за заштиту од дискриминације воде за-
једно са поступцима за заштиту од злостављања на раду, али се 
доношењем подзаконског акта на који обавезује Закон о забрани 
дискриминације, након измена и допуна из 2021. године476 очекује 
унапређење вођења судских евиденција у поступцима за заштиту 
од дискриминације. Ефекат ове мере састоји се у поузданом сагле-
давању коришћења овог механизма заштите од дискриминације. 
Поред тога, у случајевима дискриминације на раду, могуће је по-
кренути радни спор или парнични поступак за заштиту од дискри-
минације. Међутим, прописима није уређен однос између Закона 
о забрани дискриминације и Закона о раду, а поступци се знатно 
разликују по питању рокова за подношење тужбе, правнозаштит-
них захтева који се могу истаћи и др. Због тога је неопходно ре-
гулисати односе између ова два поступка, па ће се ефекти мере 
огледати у повећању правне сигурности запослених који су изло-
жени дискриминацији на раду. С друге стране, прописи не пружа-
ју могућност да се заштита од дискриминације остварује у оквиру 
поступака у којима се остварује заштита права до чије је повреде 
дошло услед дискриминације, као што је на пример, радни спор, 
већ само у посебном поступку за заштиту од дискриминације, 
што доводи до гомилања предмета, изазива правну несигурност 
 – – – – – – – – – – – – – – –
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и дискриминисана лица излаже новим трошковима. Надаље, пре-
кршајноправну заштиту од дискриминације потребно је унапреди-
ти, па ће ова мера допринети унапређењу ефикасности поступања 
прекршајних судова, смањењу застаревања антидискриминацио-
них прекршајних поступака и изрицању тежих санкција, пропор-
ционалних учињеном делу. У домену кривичноправне заштите од 
дискриминације, поред неколико кривичних дела које су у директ-
ној вези са забраном дискриминације, уведена је и посебна окол-
ност за одмеравање казне за кривична дела учињена из мржње 
(обавезна отежавајућа околност). Међутим, иако има одређеног 
напретка, пракса показује да тужилаштва и судови често не узима-
ју у обзир ову посебну околност. Ова мера ће допринети подизању 
свести о важности адекватног утврђивања кривичних дела моти-
висаних мржњом према припадницима и припадницама група које 
су у ризику од дискриминације и додатној сензибилизацији тужи-
лаштва и судија за питања дискриминације и последица злочина 
учињених из мржње. На крају, важно је обезбедити и адекватан 
приступ правди особама које су изложене дискриминацији, које је 
важан део права на правично суђење. Овом мером се постиже да 
свака особа која је изложена дискриминацији има ефикасан, брз и 
квалитетан приступ правди. 

Институција надлежна за спровођење мере: Републичко 
јавно тужилаштво, Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Министарство за људска и мањинска права и 
друштвени дијалог.

Институције учесници у спровођењу мере: Министарство 
правде, Правосудна академија, Повереник за заштиту равноправ-
ности, Адвокатска комора.

Показатељи резултата:
 – Унапређени услови за остваривање грађанскоправне за-

штите од дискриминације; 
 – Унапређења ефикасност антидискриминационих прекршај-

них поступака;
 – Повећање броја кривичних поступака у којима је дело ква-

лификовано као злочин из мржње;
 – Јединице локалне самоуправе имају успостављену службу 

правне помоћи.
Процена потребних финансијских средстава неопходних 

за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

2. Ојачан капацитет Повереника за заштиту равноправ-
ности и повећана видљивост институције

Опис и ефекти мере: Повереник за заштиту равноправно-
сти је независан, специјализован државни орган са широком на-
длежношћу у области превенције и заштите од дискриминације. 
Иако Повереник за заштиту равноправности успешно обавља по-
слове из своје надлежности, и даље постоји потреба за јачањем 
капацитета институције. Пре свега, неопходно је да Повереник за 
заштиту равноправности има довољан број запослених, у складу 
са систематизованим радним местима, као и да се запослени кон-
тинуирано стручно усавршавају. Поред тога, потребно је повећати 
видљивост Повереника за заштиту равноправности на целој тери-
торији Републике Србије и упознати грађане и грађанке са могућ-
ношћу коришћења овог механизма за заштиту од дискриминације. 
Између осталог, за остваривање ове мере је неопходно и повећање 
годишњег буџета Повереника за заштиту равноправности, као и 
програмирање финансијских средстава потребних за увођење нове 
јединствене електронске евиденције о пресудама судова из обла-
сти дискриминације, а која је прописана као надлежност Повере-
ника Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискрими-
нације. Ефекти ове мере огледају се у континуираном унапређењу 
капацитета институције Повереника за заштиту равноправности и 
повећању видљивости институције, чиме се доприноси успешни-
јем обављању послова из надлежности Повереника за заштиту 
равноправности, као и побољшању превенције и заштите од дис-
криминације у Републици Србији.

Институција надлежна за спровођење мере: Повереник за 
заштиту равноправности, Министарство финансија.

Показатељи резултата:
 – Повећан број запослених у институцији Повереника за за-

штиту равноправности;
 – Повећан годишњи буџет институције Повереника за зашти-

ту равноправности;
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 – Програмирање финансијских средстава потребних за уво-
ђење нове јединствене електронске евиденције о пресудама судова 
које се тичу дискриминације;

 – Број обука које су запослени у Стручној служби похађали, 
на којима се стичу специфична знања и вештине у вези са превен-
цијом и заштитом од дискриминације припадника група које су у 
ризику од дискриминације.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

3. Унапређени други механизми за превенцију и заштиту 
од дискриминације

Опис и ефекти мере: Поред судске заштите од дискрими-
нације и заштите пред Повереником за заштиту равноправности, 
постоје многи механизми који могу допринети превенцији и за-
штити од дискриминације припадника и припадница група које 
су у ризику од дискриминације. У питању су институционални 
механизми за равноправност на нивоу локалних самоуправа, као 
и бројни интерни механизми који су успостављени у оквиру по-
јединих сектора (нпр., сектор образовања, безбедности), као и 
интерни механизми за заштиту од дискриминације код послода-
ваца. Локални институционални механизми за равноправност 
представљају значајне актере за унапређење положаја припадника 
и припадница група које су у ризику од дискриминације, кроз ци-
љане активности и локалне политике које препознају и уважава-
ју специфичне потребе локалне заједнице. Ови механизми имају 
посебан значај при умрежавању са другим локалним актерима у 
стварању амбијента за синергично деловање на унапређењу рав-
ноправности, превенцији и заштити од дискриминације. Ефек-
ти ове мере огледају се у подстицању оснивања и у оснаживању 
ових механизама (савети за националне мањине, локална тела за 
родну равноправност, мобилни тимови за инклузију Рома, службе 
правне помоћи, локалне канцеларије за младе, локалне канцелари-
је за старије и др.). Надаље, иако постоје екстерни механизми за 
заштиту од дискриминације, сви послодавци (органи јавне власти 
и приватни послодавци) требало би да имају обавезу да развију 
интерне механизме за промоцију равноправности и заштиту од 
дискриминације. Ефекти ове мере су побољшање и повећање рав-
ноправности у радном окружењу, као и омогућавање брже интер-
не заштите од дискриминације. Интерни механизми за заштиту од 
дискриминације постоје и у систему образовања и васпитања, па 
је свака школа обавезна да формира тим за заштиту од дискрими-
нације, насиља, злостављања и занемаривања. Међутим, још увек 
има установа које нису успоставиле ове тимове. Поред тога, ва-
жно је да се ови тимови повезују и да размењују искуства, како би 
се побољшале компетенције чланова тимова, чиме се доприноси 
ефикаснијем раду, а предлог је да то буде на регионалном нивоу, 
односно, на нивоу школских управа. Ефекти ове мере су смањење 
дискриминације у школама и повећана безбедност ученика и уче-
ница, уз истовремено обезбеђивање веће доступности овог меха-
низма. Ефекти ове мере огледају се и у унапређењу компетенција 
чланова тимова, чиме се повећава ниво заштите ученика и учени-
ца од дискриминације и повећава свест о важности недискримина-
торног и инклузивног образовног окружења. Коначно, неопходно 
је детаљније дефинисати методе и стандарде које ће тимови при-
мењивати у раду, имајући у виду да у овој области постоје значај-
не празнине и недоумице. Такође, у сектору безбедности постоје 
интерни механизми за заштиту од дискриминације (особе од по-
верења, колеге за подршку, официри за везу). Отпочета реформа 
сектора безбедности, између осталог, треба да осигура недискри-
минаторно поступање припадника и припадница ових институци-
ја према грађанима, али и да омогући да запослени у сектору бе-
збедности уживају људска права и слободе равноправно са другим 
грађанима. Један од механизама за постизање родне равноправно-
сти у Министарству одбране и Војсци Србије, чије је увођење пла-
нирано и отпочето Националним акционим планом за примену Ре-
золуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација  – Жене, мир 
и Безбедност у Србији (НАП 1325) јесте успостављање и избор 
особе која посредује, саветује и предузима мере из области родне 
равноправности и дискриминације  – особе од поверења. То значи 
да је запосленима на располагању, поред екстерних механизама, и 
интерни механизам заштите, који је потребан због специфичности 
тзв. затворених система, у којима се запослени ређе одлучују да 
у случајевима дискриминације и узнемиравања искористе спољне 

механизме заштите. У Министарству унутрашњих послова се од 
2006. године развија механизам колеге за подршку, а инструкција 
за поступање колега за подршку донета је 2012. године. Међутим, 
немају сви сектори именоване колеге за подршку, нити су са ње-
говим именовањем запослени често упознати. Ефекти ове мере 
огледају се у именовању особа од поверења и колега за подршку у 
свим секторима у Војсци Србије, Министарству одбране и Мини-
старству унутрашњих послова и промоцији рада ових механизама, 
као и на подизању капацитета особа од поверења и колега за подр-
шку и подршку њиховом умрежавању. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
државне управе и локалне самоуправе, Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја, Министарство унутрашњих послова, 
Министарство одбране.

Институције учесници у спровођењу мере: локалне са-
моуправе, Координационо тело за родну равноправност, Коор-
динационо тело за праћење реализације Стратегије за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 
2016. до 2025. године, Министарство за људска и мањинска пра-
ва и друштвени дијалог, Министарство омладине и спорта, Стална 
конференција градова и општина, Тим за социјално укључивање и 
смањење сиромаштва, школске управе, локални омбудсмани  – за-
штитници грађана, надлежни органи покрајинске управе  – Покра-
јински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине  – националне заједнице и Покрајински секретаријат за со-
цијалну политику, демографију и равноправност полова. 

Показатељи резултата:
 – Број локалних самоуправа које су успоставиле механизам/

тело за равноправност; 
 – Број послодаваца (државних и приватних) који су увели ин-

терне механизме за промоцију равноправности и заштиту од дис-
криминације;

 – Успостављене регионалне мреже (на нивоу школских упра-
ва) тимова за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања;

 – Повећање броја именованих колега за подршку у Мини-
старству унутрашњих послова;

 – Особе од поверења у Војсци Србије и Министарству одбра-
не континуирано се едукују и обучавају за обављање ове дужности.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

4. Унапређени механизам за сузбијање и спречавање го-
вора мржње

Опис и ефекти мере: Претходне мере у оквиру овог посеб-
ног циља односе се на унапређење механизама заштите од дискри-
минације (судске заштите од дискриминације, заштите пред Пове-
реником за заштиту равноправности, као и превенције и заштите 
пред институционалним механизмима на различитим нивоима). 
Ова мера се односи на унапређење механизама против говора 
мржње, посебно говора мржње на интернету, због распрострање-
ности ове негативне друштвене појаве и због све значајније, од-
носно, веће употребе интернета у Републици Србији. Употреба 
нових технологија омогућава корисницима лако преношење по-
рука, учествовање на форумима и размену и објављивање аудио 
и видео материјала, те је у таквим условима могуће лако дистри-
буирати расистичке, ксенофобичне и друге поруке са елементима 
говора мржње. Говор мржње на интернету захтева другачији при-
ступ у превенцији и сузбијању због природе интернета која укљу-
чује неколико важних актера у дефинисању одговорности, а то су 
корисници, пружаоци приступа интернету (ISP  – Internet Service 
Provider), пружаоци садржаја, добављачи телекомуникационих 
мрежа и емитери. Ефекат ове мере је побољшање система спре-
чавања и сузбијања говора мржње, уз уважавање специфичности 
говора мржње на интернету, што ће омогућити бољу превенцију и 
заштиту од говора мржње припадника и припадница група против 
којих је говор мржње најчешће усмерен. Унапређење механизма 
против говора мржње подразумева и унапређење политика и про-
писа против говора мржње са посебним освртом на интернет као 
средство за ширење мржње. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
трговине, туризма и телекомуникација, Министарство културе и 
информисања.
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Учесници у спровођењу мере: Министарство за људска и 

мањинска права и друштвени дијалог, Министарство унутрашњих 
послова, Савет за штампу.

Показатељи резултата:
 – Број правних лица која су усвојила интерне акте против го-

вора мржње, укључујући говор мржње на интеренту; 
 – Број медија који су усвојили и објавили процедуре против 

говора мржње на свом вебсајту; 
 – Број медија (интернет страница и портала) који су прихва-

тили надлежност Савета за штампу, као саморегулаторног тела;
 – Унапређен правни оквир за забрану говора мржње на ин-

тернету.
5. Изграђени капацитети и унапређено знање и вештине у 

области равноправности и недискриминације
Опис и ефекти мере: Унапређење равноправности, пре-

венција и спречавање дискриминације у великој мери зависе од 
постојања одговарајућих капацитета, знања и вештина свих дру-
штвених актера, укључујући представнике законодавне и извршне 
власти, државне службенике, послодавце, синдикате и друге акте-
ре. Унапређење капацитета, знања и вештина у вези са темама из 
области недискриминације подразумева континуиране секторске и 
мултисекторске обуке, којима треба да буду обухваћени запослени 
на свим нивоима власти (републичком, покрајинском и локалном). 
То значи да поред државних службеника и службеница, обуке 
треба да се континуирано организују и за запослене у јавном сек-
тору, на пример, за запослене у социјалним службама, запослене 
у јединицама локалне самоуправе, полицијске службенике, запо-
слене у центрима за азил и прихватним центрима, здравствене 
раднике, спортске менаџере и тренере и друге. Поред тога, обуке 
су неопходне за послодавце и чланове синдиката, како у погледу 
права запослених на равноправност и недискриминацију, тако и у 
погледу законских обавеза које послодавци имају према антиди-
скриминационим законима. Треба имати у виду да су у оквиру ове 
мере веома важна партнерства са организацијама које се баве пре-
венцијом и заштитом од дискриминације и унапређењем положаја 
припадника група које су у ризику од дискриминације, имајући у 
виду њихова специфична знања и експертизу. Ефекти мере која је 
усмерена на изградњу и повећање капацитета, знања и вештина у 
области унапређења равноправности и недискриминације огледа-
ју се у бољем разумевању ових важних друштвених феномена, у 
бољем сагледавању положаја припадника група које су у ризику 
од дискриминације, што ће довести до боље превенције и заштите 
од дискриминације у Републици Србији. 

Институција надлежна за спровођење мере: Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство 
државне управе и локалне самоуправе и Министарство за људска 
и мањинска права и друштвени дијалог.

Учесници у спровођењу мере: Национална академија за 
јавну управу, Министарство здравља, Министарство омладине и 
спорта, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Ми-
нистарство унутрашњих послова, Повереник за заштиту равно-
правности, покрајински органи, органи локалне самоуправе, Ко-
месаријат за избеглице и миграције, Тим за социјално укључивање 
и смањење сиромаштва, Координационо тело за родну равноправ-
ност, Национална служба за запошљавање, Стална конференција 
градова и општина.

Показатељи резултата:
 – Број доступних обука (или број обука и ефекти обука) из 

области равноправности и недискриминације за представнике извр-
шне власти на свим нивоима (републички, покрајински, локални);

 – Јавна слушања у Народној скупштини у вези са темама из 
области равноправности и недискриминације, као и положајем 
група које су у ризику од дискриминације;

 – Доступне обуке (или број обука и ефекти обука) из области 
равноправности и недискриминације за послодавце и представни-
ке синдиката;

 – Доступне обуке (или број обука и ефекти обука) из области 
равноправности и недискриминације за службенике запослене у 
органима јавне власти;

 – Доступне обуке (или број обука и ефекти обука) за унапређе-
ње знања и вештина у области равноправности и недискриминације 
за наставнике и друге запослене у образовно-васпитном систему.

Процена потребних финансијских средстава неопходних 
за спровођење мере и извори финансирања биће утврђени у Акци-
оном плану за примену Стратегије.

6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР, ПЛАН ЗА ПРАЋЕЊЕ 
ВРЕДНОВАЊА УЧИНКА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

6.1. Институционални оквир 

Република Србија је успоставила солидан антидискримина-
циони правни оквир током последње деценије. Међутим, неопход-
но је улагати додатне напоре како би се већ успостављени прав-
ни оквир доследно примењивао, као и омогућавање остваривања 
пуне равноправности у свим областима друштвеног живота свим 
грађанима и грађанкама. Институционални оквир, који се састоји 
од органа у чијој је надлежности остваривање појединих конкрет-
них права, уз навођење институција одговорних за праћење спро-
вођења Стратегије, детаљно ће бити представљен у Акционом 
плану за спровођење Стратегије превенцијe и заштитe од дискри-
минације. 

У процесу достизања жељених промена планираних овом 
стратегијом, у циљу побољшања превенције и заштите од дискри-
минације у Републици Србији, неопходна је сарадња свих заинте-
ресованих страна и надлежних институција, као и њихова повеза-
ност у интегрисаном одговору на дискриминацију, а пре свих: 

 – Релевантних одбора Народне скупштине, који имају за-
датак да разматрају предлоге закона и других аката поднетих На-
родној скупштини, сагледавање стања вођења Владине политике 
и праћење извршавања закона и других општих аката, а посеб-
но Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова; 
Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко 
друштво; Одбор за културу и информисање; Одбор за одбрану и 
унутрашње послове; Одбор за права детета; Одбор за правосуђе, 
државну управу и локалну самоуправу; Одбор за рад, социјална 
питања друштвену укљученост и смањење сиромаштва и Одбор за 
здравље и породицу;

 – Министарстава надлежних за област рада, запошљавања 
и социјалне заштите, здравства, науке, образовања и васпитања, 
унутрашњих послова, одбране, правде, културе и медија, држав-
не управе и локалне самоуправе, омладине и спорта, као и других 
министарстава;

 – Министарства за људска и мањинска права и друштве-
ни дијалог, које обавља послове државне управе који се односе 
на заштиту и унапређење људских и мањинских права, израду 
прописа о људским и мањинским правима, као и праћење усагла-
шености домаћих прописа са међународним уговорима и другим 
међународноправним актима о људским и мањинским правима;

 – Координационог тела за родну равноправност, које пред-
ставља национални координациони механизам за питања родне 
равноправности и координише рад органа државне управе и дру-
гих институција у циљу унапређења родне равноправности;

 – Савета за права детета, које је саветодавно тело Владе 
са задацима да иницира мере за усклађивање политика Владе у 
областима која се односе на децу и младе, дефинише препоруке 
за остваривање важних социјалних индикатора у области бриге о 
деци, као и да предлаже политике остваривања права деце и ана-
лизира ефекте предузетих мера;

 – Повереника за заштиту равноправности, који је незави-
сан и специјализован државни орган који се бави превенцијом и 
заштитом од свих видова, облика и случајева дискриминације;

 – Савета за праћење примене препорука Уједињених на-
ција за људска права, који је Влада основала 2021. године са за-
датком да разматра и прати примену препорука које Република Ср-
бија добија у процесу Универзалног периодичног прегледа Савета 
за људска права Уједињених нација и препорука уговорних тела 
Уједињених нација  – Комитета за људска права, Комитета за еко-
номска, социјална и културна права, Комитета за укидање расне 
дискриминације, Комитета за елиминисање дискриминације жена, 
Комитета против тортуре, Комитета за права детета, Комитета за 
права особа са инвалидитетом и Комитета за присилне нестанке; 
предлаже мере за примену добијених препорука; даје мишљења о 
напретку људских права у извештајном периоду и даје стручна об-
јашњења о стању људских права и резултатима који су остварени 
применом препорука;

 – Правосудних органа пред којима се воде поступци за за-
штиту од дискриминације (грађански, кривични, прекршајни);

 – Правосудне академије, која организује и спроводи почет-
не обуке и континуиране обуке носилаца правосудних функција;
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 – Националне академије за јавну управу, која представља 
централну институцију система стручног усавршавања у јавној 
управи, основана у циљу унапређивања компетенција запослених 
у јавној управи.

6.2. Управљање Стратегијом

Управљање Стратегијом састоји се од праћења, извештавања 
и оцењивања спровођења Стратегије. Праћењем, извештавањем и 
оцењивањем испуњености циљева Стратегије, процењује се ефек-
тивност, ефикасност и релевантност спроведених мера и активно-
сти. На тај начин се и детаљније анализирају изазови и препреке 
у процесу спровођења Стратегије и препознају остварена побољ-
шања у раду. 

Ради праћења и извештавања о примени Стратегије, Влада ће 
образовати Савет за праћење Стратегије превенцијe и заштитe од 
дискриминације и спровођење Акционог плана (у даљем тексту: 
Савет). Савет чине представници министарстава и других држав-
них органа, који поседују стручна знања из области од значаја за 
спровођење Стратегије и то: Министарства за људска и мањинска 
права и друштвени дијалог, Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Министарства правде, Министарства 
унутрашњих послова, Министарства просвете, науке и техноло-
шког развоја, Министарства здравља, Министарства финансија, 
Министарства омладине и спорта, Министарства културе и ин-
формисања, Министарства државне управе и локалне самоуправе, 
Министарства одбране, Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, Министарства за бригу о породици и демогра-
фију, Повереника за заштиту равноправности, Републичког јавног 
тужилаштва, Правосудне академије и представника организација 
цивилног друштва. Састав Савета, избор председника и заменика 
председника, задаци и рок извршења задатака уредиће се реше-
њем о образовању Савета.

Организације цивилног друштва учествују у праћењу и изве-
штавању о спровођењу Стратегије, именовањем представника ор-
ганизација цивилног друштва које се баве унапређењем положаја 
група које су у ризику од дискриминације и заштитом од дискри-
минације. Представници организација цивилног друштва бирају 
се на основу конкурса који ће расписати Министарство за људска 
и мањинска права и друштвени дијалог. Поред тога, институције 
носиоци активности размењиваће информације са организација-
ма цивилног друштва о реализованим програмима, пројектима и 
активностима који доприносе реализацији мера планираних овом 
стратегијом и пратећим акционим плановима.

О реализацији мера и активности и испуњености циљева 
Стратегије, Министарство за људска и мањинска права и друштве-
ни дијалог прикупља податке од државних органа задужених за 
реализацију конкретних мера и активности, које доставља Савету. 

Извештаји свих органа задужених за спровођење мера и ак-
тивности садрже податке о:

 – реализацији циљева Стратегије и мера и активности плани-
раних Акционим планом по појединачним областима, кроз доста-
вљање статистичких и других података о реализованим активно-
стима и броју укључених особа;

 – финансијским средствима утрошеним за реализацију мера 
и активности у току извештајног периода;

 – планираним средствима за реализацију мера и активности 
текућу годину и пројекцијама за наредне две године;

 – пројектним активностима на међународном нивоу на осно-
ву којих се обезбеђују средства за спровођење мера и активности 
и износом тих средстава.

Савет обједињује добијене податке у извештај који усваја 
најмање два пута годишње. У овом извештају оцењује се напредак 
у спровођењу Стратегије и Акционог плана и дају предлози мера 
за решавање уочених проблема, ангажовања потребних ресурса и 
усклађује поступање по планираним мерама и активностима. Фи-
налну евалуацију спроводи Савет најкасније 120 дана по истеку 
периода важења Стратегије, на основу полугодишњих извештаја о 
реализацији мера и активности и испуњености циљева Стратегије. 
Основ за праћење и оцењивање Стратегије су акциони планови за 
њену примену, односно, поднети извештаји о спровођењу актив-
ности из акционих планова. 

Непосредну одговорност за управљање Стратегијом има Ми-
нистарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, које 

обавља и стручне и административно-техничке послове за Савет. 
На основу извештаја Савета, ово министарство извештава Владу о 
резултатима спровођења Стратегије у року од 120 дана по истеку 
сваке друге календарске године од дана усвајања, а финални изве-
штај подноси најкасније шест месеци након истека примене Стра-
тегије. Завршни извештај садржи анализу постигнутих резултата 
и извештај о утрошеним средствима у целом периоду спровођења 
Стратегије. Извештај за Акциони план се припрема и подноси по 
истеку сваке календарске године. Завршни извештај о спровођењу 
Акционог плана доставља се Влади, ради информисања и сачиња-
вања Акционог плана за наредни период важења Стратегије.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О РЕЗУЛТАТИМА СПРОВЕДЕНИХ 
КОНСУЛТАЦИЈА

Информације о резултатима спроведених јавних консултаци-
ја, у виду Извештаја о спроведеним јавним консултацијама и пра-
теће Евалуационе листе, доступни су на интернет страници Ми-
нистарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, као 
и на порталу е-Управа: https://www.minljmpdd.gov.rs/javne-konsul-
tacije.php и https://javnerasprave.euprava.gov.rs/javna-rasprava/315. 

8. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И 
ФИНАНСИЈСКИХ ЕФЕКАТА 

Средства за спровођење ове стратегије обезбеђиваће се из ра-
зличитих извора, и то: из буџета Републике Србије, из средстава 
намењених унапређењу антидискриминационе политике опреде-
љених у буџету Аутономне покрајине Војводина и буџета једи-
ница локалних самоуправа, из средстава донатора, односно путем 
програма и пројеката који ће се усвојити и реализовати на основу 
ове стратегије и њеног акционог плана.

Сва средства предвиђена за реализацију активности у пра-
тећем акционом плану за 2022. и 2023. годину, као и онима који 
ће бити припремљени за период до 2030. године, планирана су у 
оквиру буџета релевантних и надлежних министарстава, буџет-
ских корисника, у буџету Републике Србије, као и у буџетима Ау-
тономне покрајине Војводина и јединица локалних самоуправа.

За одређени број мера за које су трошкови процењени, али за 
које средства нису јасно опредељена, након усвајања ове страте-
гије и припадајућег акционог плана ће се приступити даљем пла-
нирању извора финансирања ових мера. У спровођењу овог доку-
мента држава ће се у потпуности ослонити на сопствена средства, 
у циљу прихватања финансијске одговорности и власништва над 
овим документом јавне политике.

Имплементација мера предвиђених овом стратегијом и пр-
вим двогодишњим Акционим планом неће имати утицаја на међу-
народне финансијске обавезе државе, зато што никакво задужива-
ње није планирано.

9. АКЦИОНИ ПЛАН

Акциони план за спровођење Стратегије превенцијe и зашти-
тe од дискриминације за период од 2022. до 2023. године биће из-
рађен у року од 90 дана од дана њеног објављивања.

10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ову стратегију објавити на интернет страници Владе, интер-
нет страници Министарства за људска и мањинска права и дру-
штвени дијалог и порталу е-Управа, у року од седам радних дана 
од дана усвајања.

Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 90-12064/2021-1
У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



1. фебруар 2022. Број 12 99
360

На основу члана 222. став 1. Закона о ваздушном саобраћају 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15  – др. 
закон, 83/18 и 9/20) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службе-
ни 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), 

Влада доноси

ОД Л У К У

о образовању Националног комитета за обезбеђивање у 
ваздухопловству

1. Образује се Национални комитет за обезбеђивање у вазду-
хопловству (у даљем тексту: Комитет) ради усклађивања деловања 
органа и организација који спроводе мере обезбеђивања у вазду-
хопловству и давања препорука како да се те мере побољшавају.

2. Задаци Комитета су:
1) давање препорука за усклађивање деловања надлежних 

органа који спроводе мере и поступке обезбеђивања у ваздухо-
пловству утврђене Националним програмом за обезбеђивање у 
ваздухопловству (у даљем тексту: Програм), у складу са врстом и 
нивоом опасности;

2) анализа спровођења мера обезбеђивања утврђених Про-
грамом и давање препорука за усклађивање Програма са инфор-
мацијама о новим опасностима, новим технологијама и техником 
у области обезбеђивања у ваздухопловству.

3. У Комитет се именују:
 – за председника:
Александар Адамовић, Министарство грађевинарства, сао-

браћаја и инфраструктуре;
 – за чланове:
1) Предраг Ђорђевић, Директорат цивилног ваздухопловства 

Републике Србије;
2) Мартин Симовић, Министарство спољних послова;
3) Небојша Ивановић, Министарство унутрашњих послова  – 

Управа граничне полиције;
4) Саша Трифуновић, Министарство одбране; 
5) Милорад Радишић,  Министарство финансија  – Управа ца-

рина;
6) Петар Цигановић, Безбедносно-информативна агенција;
7) Сања Дашић, Канцеларија Савета за националну безбед-

ност и заштиту тајних података;
8) Снежана Павловић, Belgrade Airport d.o.o. Beograd;  
9) Милан Мојовић, Акционарско друштво за ваздушни сао-

браћај Air Serbia Београд; 
10) Живојин Тасић, „Аеродроми Србијеˮ д.о.о. Ниш;
11) Весна Љумовић, Контрола летења Србије и Црне Горе 

SMATSA д.о.о.
4. Стручну и административно-техничку потпору Комитету 

пружа министарство надлежно за послове саобраћаја.
5. Комитет заседа најмање једном у три месеца.
6. Комитет доноси Пословник о раду.
7. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о образовању Националног комитета за обезбеђивање у вазду-
хопловству („Службени гласник РСˮ, број 20/11).

8. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 02-646/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

361
На основу члана 21. став 2. тачка 3) и став 4. Закона о На-

ционалном оквиру квалификација Републике Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 27/18, 6/20 и 129/21  – др. закон) и члана 43. 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),

Влада доноси

ОД Л У К У

о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор 
природних наука, математике и статистике

1. У Одлуци о оснивању Секторског већа за сектор природ-
них наука, математике и статистике („Службени гласник РС”, бр. 
104/18 и 57/19) у тачки 3. став 1. подтачка 2) мења се и гласи: 

„2) на предлог Савета за стручно образовање и образовање 
одраслих  – Ана Анић.”

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-438/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

362
На основу члана 25. Закона о спољним пословима („Службе-

ни гласник РС”, бр. 116/07, 126/07  – исправка и 41/09) и члана 43. 
став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности за отварање Конзулата Републике 
Летоније у Републици Србији

1. Даје се сагласност за отварање Конзулата Републике Лето-
није у Републици Србији, на челу са почасним конзулом, са седи-
штем у Београду и са конзуларним подручјем које обухвата тери-
торију Републике Србије.

2. Министарство спољних послова обавестиће дипломатским 
путем Министарство иностраних послова Републике Летоније о 
сагласности Владе Републике Србије да се отвори Конзулат Репу-
блике Летоније у Републици Србији, на челу са почасним конзу-
лом, са седиштем у Београду.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 02-653/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



100 Број 12 1. фебруар 2022.

363
На основу члана 13. став 2. Закона о запошљавању и оси-

гурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17  – др. закон и 49/21) и члана 43. 
став 2. 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), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм рада Националне 

службе за запошљавање за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Националне службе за 

запошљавање за 2022. годину, који је донео Управни одбор Нацио-
налне службе за запошљавање на 94. седници одржаној 28. децем-
бра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 021-498/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

364
На основу члана 8. став 4. Закона о Агенцији за привредне 

регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11) и чла-
на 43. став 2. 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),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Годишњи програм рада 
Агенције за привредне регистре за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Агенције за 

привредне регистре за 2022. годину, који је дoнео Управни одбор 
Агенције за привредне регистре на седници од 14. децембра 2021. 
године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-403/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

365
На основу члана 8. став 4. Закона о Агенцији за привредне 

регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 111/09 и 99/11) и чла-
на 43. став 2. 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),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Финансијски план Агенције за 

привредне регистре за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за привред-

не регистре за 2022. годину, који је дoнео Управни одбор Агенције 
за привредне регистре на седници од 26. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 400-400/2022-1
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

366
На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службе-

ни гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18) и члана 43. 
став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм рада Агенције за 
квалификације за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Агенције за квалифика-

ције за 2022. годину, који је донео Управни одбор Агенције за ква-
лификације, на седници одржаној 16. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-388/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

367
На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службе-

ни гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18) и члана 43. 
став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Финансијски план Агенције за 
квалификације за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за квали-

фикације за 2022. годину, који је донео Управни одбор Агенције за 
квалификације, на седници одржаној 16. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 400-387/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.



1. фебруар 2022. Број 12 101
368

На основу тачке 8. став 3. Одлуке о оснивању Агенције за во-
ђење спорова у поступку приватизације („Службени гласник РС”, 
број 5/16) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм рада Агенције за 
вођење спорова у поступку приватизације за 2022. 

годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Агенције за вођење 

спорова у поступку приватизације за 2022. годину, који је донео 
Управни одбор Агенције за вођење спорова у поступку приватиза-
ције на седници од 13. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-451/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

369
На основу тачке 8. став 3. Одлуке о оснивању Агенције за во-

ђење спорова у поступку приватизације („Службени гласник РС”, 
број 5/16) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Финансијски план Агенције 
за вођење спорова у поступку приватизације за 2022. 

годину

I
Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за вођење 

спорова у поступку приватизације за 2022. годину, који је донео 
Управни одбор Агенције за вођење спорова у поступку приватиза-
ције на седници одржаној  13. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 400-447/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

370
На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службе-

ни гласник РС”, бр. 18/05, 81/05  – исправка и 47/18) и члана 43. 
став 2. 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), 

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Финансијски план 
Директората цивилног ваздухопловства Републике 

Србије за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Финансијски план Директората ци-

вилног ваздухопловства Републике Србије за 2022. годину, који је 

донео Управни одбор Директората цивилног ваздухопловства Ре-
публике Србије на  седници од 26. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 400-12200/2021-2

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

371
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. За-
кона 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања 
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” 

за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног 

предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” за 2022. годину, 
који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за газдовање шу-
мама „Србијашуме” са п.о. Београд, на седници од 31. децембра 
2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-397/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

372
На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм пословања 
Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, 

Београд за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Акцио-

нарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд за 2022. годину, 
који је донела Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа 
Србије”, Београд, на седници од 27. јануара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 023-720/2020

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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373
На основу члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-

сник 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) и члана 17. став 2. 
Одлуке о оснивању Информационо-комуникационе установе Ака-
демска мрежа Републике Србије  – АМРЕС („Службени гласник 
PC”, бр. 28/10, 35/12 и 46/13), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања са 
финансијским планом Информационо-комуникационе 

установе „Академска мрежа Републике Србије – 
АМРЕС” за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања са финансијским 

планом Информационо-комуникационе установе „Академска мре-
жа Републике Србије  – АМРЕС” за 2022. годину, који је усвојио 
Управни одбор Информационо-комуникационе установе „Академ-
ска мрежа Републике Србије  – АМРЕС”, на седници од 24. јануара 
2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-545/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

374
На основу члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-

сник 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) и члана 17. став 2. 
Одлуке о оснивању Информационо-комуникационе установе Ака-
демска мрежа Републике Србије  – АМРЕС („Службени гласник 
PC”, бр. 28/10, 35/12 и 46/13), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, 
организовања и функционисања, изградње и развоја 
Информационо-комуникационе установе „Академска 
мрежа Републике Србије – АМРЕС” за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм одржавања, орга-

низовања и функционисања, изградње и развоја Информацио-
но-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије 
 – АМРЕС” за 2022. годину, који је усвојио Управни одбор Инфор-
мационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике 
Србије  – АМРЕС”, на седници од 22. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-546/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

375
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. За-
кона 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Јавног 
предузећа за развој и унапређивање информисања 

путем електронских медија на српском језику у 
Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа – 

Мост” Београд за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа 

за развој и унапређивање информисања путем електронских меди-
ја на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија 
„Мрежа  – Мост” Београд за 2022. годину, који је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања 
путем електронских медија на српском језику у Аутономној по-
крајини Косово и Метохија „Мрежа  – Мост”, Београд, на седници 
од 7. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-613/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

376
На основу члана 38. став 6. Закона о основама система обра-

зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 43. став 2. 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на План и програм о изменама и 
допунама Плана и програма рада Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања за 2021. годину

I
Даје се сагласност на План и програм о изменама и допунама 

Плана и програма рада Завода за вредновање квалитета образова-
ња и васпитања за 2021. годину, који је донео Управни одбор За-
вода за вредновање квалитета образовања и васпитања на седници 
од 9. новембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-458/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. За-
кона 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),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа „Службени гласник”

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Стату-

та Јавног предузећа „Службени гласник”, коју је донео Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Службени гласник”, на седници од 30. де-
цембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 110-566/2022

У Београду, 28. јануара 2022. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

378
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва 
града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретно-
сти у циљу изградње улице Сретена Глишовића и улице Парменац 
12, сагласно Информацији о локацији број 958-1363/2021-IV-2-01 
од 21. октобра 2021. године, издатој од стране Градске управе за 
урбанизам града Чачка, а у складу са Планом генералне регулаци-
је „Парменац –Јездина –Лозница” у Чачку („Службени лист града 
Чачка”, број 16/15), на непокретности у КО Парменац, територија 
града Чачка. 

II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације не-
покретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-569/2022 
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

379
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва 
града Чачка, Чачак,   Жупана Страцимира  2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретно-
сти, у циљу изградње централног градског гробља са зеленилом 

заштитног карактера и паркинг простором, сагласно Информацији 
о локацији број 958-1218/2021-IV-2-01 од 13. октобра 2021. годи-
не, издатој од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, а 
у складу са Планом генералне регулације „Парменац –Јездина –Ло-
зница” у Чачку („Службени лист града Чачка”, број 16/15), на не-
покретности у КО Лозница, територија града Чачка. 

II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације не-
покретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-574/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

380
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва 
града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокрет-
ности у циљу изградње Улице Илије Гарашанина, сагласно Ин-
формацији о локацији број 958-1120/2021-IV-2-01 од 13. октобра 
2021. године, издатој од стране Градске управе за урбанизам града 
Чачка, а у складу са Планом детаљне регулације „Кошутњак 1  – 
Младост” у Чачку („Службени лист града Чачка”, број 5/16), на 
непокретности у КО Чачак, територија града Чачка. 

II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације не-
покретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-576/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

381
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Општинског правобранила-
штва општине Ариље, Ариље, Светог Ахилија 53,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретно-
сти, у циљу изградње саобраћајнице II реда  – Улице Миће Мато-
вића, сагласно Информацији о локацији IV 03 број 350-45/21 од 
3. августа 2021. године, издатој од стране Општинске управе оп-
штине Ариље, а у складу са Планом генералне регулације Ариље 
(„Службени гласник општине Ариље”, број 1/17), на непокретно-
стима у КО Ариље, територија општине Ариље. 

II. Општина Ариље одређује се за корисника експропријације 
непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-578/2022 
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник, 

Ана Брнабић, с.р.
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382
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Државног правобранилаштва, 
Београд, Косовска 31,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокрет-
ности, у циљу изградње објеката за смештај лица и материјалних 
средстава, као и непокретности за обуку у војном комплексу „Васа 
Чарапић”, сагласно Информацији о локацији IX-20 број 350.1-
266/2021 од 26. јануара 2021. године, издатој од стране Сектора 
за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте 
јавне намене и велике инвестиције у поступку обједињене проце-
дуре  – Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Град-
ске управе града Београда, а у складу са Регулационим планом 
просторне целине Дедиње („Службени лист града Београда”, број 
1/00), на непокретностима у КО Савски Венац, територија града 
Београда.

II. Република Србија одређује се за корисника експроприја-
ције непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-579/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

383
На основу члана 20. став 1. Закона о експропријацији („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – 
аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва 
града Крушевца, Крушевац, Газиместанска б.б., 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретно-
сти, у циљу изградње улице Милана Кашанина, сагласно Инфор-
мацији о локацији број 350-702/2021 од 17. августа 2021. године, 
издатој од стране Службе за обједињену процедуру и урбанизам  
 –  Одељења за урбанизам и грађевинарство  – Градске управе града 
Крушевца, а у складу са Планом детаљне регулације „Мудраковац 
3” („Службени лист града Крушевца”, број 6/20), на непокретно-
стима у КО Мудраковац, територија града Крушевца. 

II. Град Крушевац одређује се за корисника експропријације 
непокретности из тачке I. овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-622/2022 
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

384
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), по предлогу Градског пра-
вобранилаштва града Крушевца, Крушевац, Газиместанска б.б.,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности  – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, у циљу изград-
ње саобраћајница, сагласно Информацији о локацији број 01-350-
878/2021 од 11. октобра 2021. године, издатој од стране Одељења 
за урбанизам и грађевинарство Градске управе града Крушевца, а 
у складу са Планом детаљне регулације индустријске зоне „Ф” у 
Крушевцу („Службени лист града Крушевца”, број 10/18), на не-
покретностима у КО Крушевац и КО Лазарица, територија града 
Крушевца. 

II. Град Крушевац одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-568/2022 
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

385
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), по предлогу Правобранила-
штва града Новог Сада, Нови Сад,  Жарка Зрењанина 2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности, у циљу изградње Колубар-
ске улице, сагласно Информацији о локацији број V-353-1019/21 
од 12. новембра 2021. године, издатој од стране Градске управе за 
урбанизам и грађевинске послове града Новог Сада, а у складу са 
Планом генералне регулације простора за породично становање 
уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду 
(„Службени лист града Новог Сада”, бр. 30/14 и 75/16) и Планом 
детаљне регулације породичног становања на простору „Мали 
Београд  – Велики рит I” у Новом Саду („Службени лист града Но-
вог Сада”, број 43/18), на непокретностима у КО Нови Сад III, те-
риторија града Новог Сада. 

II. Град Нови Сад одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-571/2022 
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник, 

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-
спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), по предлогу Градског пра-
вобранилаштва града Чачка, Чачак, Жупана Страцимира 2,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности, у циљу изградње улице 
Данила Митровића Аврама, сагласно Информацији о локацији 
број 958-1064/2021-IV-2-01 од 24. септембра 2021. године, издатој 
од стране Градске управе за урбанизам града Чачка, а у складу са 
Планом генералне регулације „Центар” у Чачку („Службени лист 
града Чачка”, бр. 15/14 и 27/18), на непокретностима у КО Чачак, 
територија града Чачка. 

II. Град Чачак одређује се за корисника експропријације, од-
носно административног преноса непокретности из тачке I. овог 
решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-572/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

387
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), по предлогу Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његоше-
ва 84,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности  – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, 
односно административног преноса непокретности, у циљу из-
градње и реконструкције трамвајске пруге од Улице Владимира 
Поповића до Улице Милентија Поповића, сагласно Информацији 
о локацији IX-13 број 350.1-5415/2021 од 8. октобра 2021. године, 
издатој од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове  – Сектора за спровођење планова  – Одељења за спровођење 
планова и издавање информација о локацији Градске управе града 
Београда, а у складу са Планом генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе  – град Београд 
(целине I –XIX) („Службени лист града Београда”, бр. 20/16, 97/16 
 – исправка, 69/17  – исправка, 97/17  – исправка и 72/21), на непо-
кретностима у КО Нови Београд, територија града Београда.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-573/2022 
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

388
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), по предлогу Градског пра-
вобранилаштва града Врања, Врање,  Краља Милана  1,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности  – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, у циљу изград-
ње јавног прилаза до улице Краља Милана, сагласно Информацији 
о локацији број 353-615/2021-08/1  – Веза бр. У. бр. 194/21 од 10. 
новембра 2021. године, издатој од стране Одељења за урбанизам 
и имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и 
заштиту животне средине Градске управе града Врања, а у складу 
са Планом генералне регулације Зоне 1 у Врању  – Централна зона 
(„Службени  гласник града Врања”, број 40/20), на непокретности-
ма КО Врање I, територија града Врања. 

II. Град Врање одређује се за корисника експропријације, од-
носно административног преноса непокретности из тачке I. овог 
решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-575/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

389
На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у 
циљу изградње I фазе прве линије метро система, на основу Плана 
генералне регулације шинских система у Београду са елементима 
детаљне разраде за I фазу прве линије метро система („Службени 
лист града Београда”, број 102/21), као објекта од значаја за Репу-
блику Србију.

II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке I. овог решења град Београд.

III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-329/2022
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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390
На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у 
складу са Законом о Просторним плану Републике Србије од 2010. 
до 2020. године („Службени гласник РСˮ, број 88/10), Уредбом о 
утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Шумадиј-
ског, Поморавског, Рашког и Расинског управног округа („Службе-
ни гласник РСˮ број 39/14), Просторним планом града Крагујев-
ца („Службени лист града Крагујевцаˮ, број 32/09) и Генералним 
урбанистичким планом  – Крагујевац 2015 („Службени лист града 
Крагујевцаˮ, бр. 7/10 и 16/12), ради изградње Северне обилазнице 
око Крагујевца и изградње државног пута Ⅰ А реда од Крагујев-
ца до везе са државним путем ⅠА-А5 (Е761) у Мрчајевцима, као 
објекта од посебног значаја за Републику Србију.

2. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке 1. овог решења Република Србија  – Јавно предузеће ,,Путеви 
Србијеˮ, Београд.

3. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-593/2022-2
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

391
На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у 
складу са Урбанистичким пројектом за изградњу државног пута Ⅰ 
Б реда (брзе саобраћајнице) на територији града Сомбора, деони-
ца: од граничног прелаза са Мађарском (Бачки Брег), постојећи др-
жавни пут Ⅰ Б реда број 15 до раскрснице са постојећим државним 
путем Ⅰ Б реда број 12, Просторним планом града Сомбора („Слу-
жбени лист града Сомбораˮ, број 5/14) и Регионалним просторним 
планом Аутономне покрајине Војводина („Службени лист АПВˮ, 
број 22/11), ради изградње брзе саобраћајнице Ⅰ Б реда, гранични 
прелаз са Мађарском (Бачки Брег)  – Сомбор  – Кула  – Врбас  – Ср-
бобран  – Бечеј  – Кикинда  – гранични прелаз са Румунијом (Нако-
во), као објекта од посебног значаја за Републику Србију.

2. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке 1. овог решења Република Србија  – Јавно предузеће ,,Путеви 
Србијеˮ, Београд.

3. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-597/2022-2
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства  грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у 
складу са Уредбом о утврђивању Просторног плана подручја по-
себне намене коридора аутопута Београд  – Зрењанин  – Нови Сад 
(„Службени гласник РС”, брoj 98/21), ради изградње аутопута Бео-
град (Борча)  – Зрењанин и Зрењанин  – Нови Сад, као објекта од 
посебног значаја за Републику Србију.

2. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке 1. овог решења Република Србија  – „Коридори Србијеˮ д.о.о. 
Београд.

3. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-598/2022-2
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Репу-

блике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18),
Влада усваја

П Р О Г РА М 

управљања отпадом у Републици Србији за период 
2022–2031. године

1. УВОД 

У оквиру преговора за приступање ЕУ, Република Србија је 
кроз Поглавље 27 започела процес успостављања система упра-
вљања отпадом и његово прилагођавање циљевима и правним те-
ковинама ЕУ. 

Програму управљања отпадом у Републици Србији за пе-
риод 2022 –2031. године (у даљем тексту: Програм) претходила 
је Стратегија управљања отпадом за период 2010 –2019. године 
(„Службени гласник РС”, број 29/10  – у даљем тексту: Стратеги-
ја), на основу које су постављени услови за успостављање и ра-
звој интегрисаног система управљања отпадом у Републици Ср-
бији. Напредак у претходном периоду је остварен у усклађивању 
регулативе у области управљања отпадом са регулативом ЕУ, на 
институционалном јачању и постизању регионалних споразума за 
успостављање заједничког управљања отпадом, као и на изградњи 
једног броја санитарних депонија. Циљеви постављени Стратеги-
јом нису у потпуности остварени, пре свега у обухвату организо-
ваним прикупљањем отпада, степену примарне сепарације отпада 
и рециклажи, изградњи инфраструктуре и престанку одлагања 
отпада на несанитарне депоније и сметлишта, примени економ-
ских инструмената и успостављању одрживог система финанси-
рања управљања отпадом. Како планирани циљеви претходним 
планским документом нису у потпуности достигнути и како је у 
међувремену дошло до постављања нових циљева ЕУ у области 
управљања отпадом у оквиру „зелене транзиције” ради преласка 
на циркуларну економију у ЕУ, неопходно је поставити нове циље-
ве у области управљања отпадом у Републици Србији.

У складу с тим, министарство надлежно за послове заштите 
животне средине (у даљем тексту: Министарство) је координирало 
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израду Програма ради остваривања континуитета у спровођењу 
политике у области управљања отпадом и њеног усклађивања са 
прописима и стандардима ЕУ. 

Радну групу за израду овог планског документа чинили су 
представници Министарства, Покрајинског секретаријата за урба-
низам и заштиту животне средине, град Београд  – Секретаријат 
за заштиту животне средине, Агенције за заштиту животне среди-
не, Сталне конференција градова и општина, као и представници 
Привредне коморе Србије. Подршка изради Програма пружена је 
кроз твининг пројекат „Подршка ЕУ развоју стратешког оквира у 
области управљања отпадом”, финансиран од стране Европске ко-
мисије, Инструмент ЕУ за претприступну помоћ (SR13/IPA/EN/04 
16), који су реализовали Министарство, Агенција за животну сре-
дину Аустрије, Агенција за заштиту животне средине Шведске и 
Агенција за управљање пројектима у области животне средине 
Литваније. Програм је финализован уз подршку пројекта „Локал-
ни развој отпоран на климатске промене”, које спроводи Мини-
старство и УНДП.

Програм је израђен је у складу са Законом о планском систему 
Републике Србије, Законом о управљању отпадом (,,Службени гла-
сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18  – др. закон) и пратећим под-
законским актима. Законом у управљању отпадом (чл. 9 –11) пропи-
сане су врсте планских докумената који се доносе ради планирања 
управљања отпадом, садржај стратегије и садржај националног пла-
на управљања отпадом. У циљу успостављања оптималног план-
ског оквира за област заштите животне средине и усаглашавање са 
одредбама Закона о планском систему, Програм је израђен сагласно 
чл. 10 –15. Закона о планском систему, а узимајући у обзир и одред-
бе Закона о управљању отпадом. У складу са процесом оптимизаци-
је планског оквира у Републици Србији, област управљања отпадом 
као ужа област у оквиру области планирања и спровођења јавних 
политика „заштита животне средине”, биће обухваћена секторском 
стратегијом за област заштите животне средине.

Програмом се утврђују стратешки циљеви за унапређење си-
стема управљања отпадом и основна начела којима треба да се ру-
ководе сви актери у управљању отпадом за остваривање тих циље-
ва у Републици Србији за период 2022 –2031. године. Спровођење 
овог програма, поред смањења штетног утицаја на животну сре-
дину и климатске промене, треба да омогући остваривање преду-
слова за коришћење отпада у циркуларној економији за чији развој 
се утврђују циљеви и мере у посебном програму. Такође, за успо-
стављање система управљања отпадним муљем из постројења за 
пречишћавање отпадних вода и за поступање са споредним про-
изводима животињског порекла израђују се посебни документи. 
Управљање пољопривредним, рударским и медицинским и фарма-
цеутским отпадом се планира секторским планским документима.

СКРАЋЕНИЦЕ

АПВ
АСЖС

Аутономна покрајина Војводина
Агенција за заштиту животне средине

БДП бруто домаћег производа
DDT дихлор-дифенил-трихлоретан
ЕУ Европска унија
ЕУ ИПА Инструмент за претприступну помоћ ЕУ
ЈЛС Јединица локалне самоуправе
ЈПП јавно-приватно партнерство
МЗЖС министарство надлежно за послове заштите животне средине
OECD Организација за економску сарадњу и развој
ПЕТ полиетилентерефталат
PCB полихлоровани бифенили
POPs дуготрајне органске загађујуће материје
PVC поливинилхлорид
РАС Развојна агенција Србије
RDF гориво из отпада
УНДП Уједињене нације  – Програм за развој

2. ПЛАНСКИ И РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР

2.1. Оквир јавне политике у ЕУ и на међународном нивоу 

На нивоу ЕУ у току последње деценије донето је више до-
кумената којима су дефинисане заједничке политике у погледу 

даљег развоја у праведно и просперитетно друштво, са модерном, 
ресурсно ефикасном и конкурентном економијом, којима се штите 
природна богатства и здравље грађана и штити и унапређује жи-
вотна средина.

Стратешки оквир даљег развоја политике у области зашти-
те животне средине ЕУ је поставила у току 2013. године усваја-
њем Седмог акционог програма ЕУ за животну средину до 2020. 
(Одлука 1386/2013/EU). Овај програм је за земље чланице поста-
вио следеће приоритетне циљеве у области управљања отпадом: 
претварање отпада у ресурс који је заснован на строгој примени 
принципа хијерархије управљања отпадом; смањењу стварања от-
пада по становнику и укупног стварања отпада; постепеном сма-
њењу одлагања отпада који се може рециклирати и поновно иско-
ристити; обезбеђењу висококвалитетног рециклирања укључујући 
продужену одговорност произвођача и развијања тржишта секун-
дарних сировина. У том смислу, програмом је дефинисана потре-
ба преиспитивања постојећих циљева како би се подстакао модел 
циркуларне економије заснован на животном циклусу производа.

Првим акционим планом за циркуларну економију Затвара-
ње круга  – Акциони план за циркуларну економију (COM(2015) 
614) Европска комисија је усвојила мере које су се односиле на 
унапређење управљања отпадом: смањење одлагања отпада на де-
понијама и повећање припреме за поновну употребу и рециклажу 
кључних токова отпада, као што су комунални отпад и амбалажни 
отпад, подстицање неопходних улагања у управљање отпадом, 
промоција економских подстицаја и побољшање шеме продужене 
одговорности произвођача. На основу овог плана усвојен је пакет 
директива за циркуларну економију у области управљања отпа-
дом, којима су поред одређених измена прописани и нови циљеви 
до 2035. године за земље чланице.

Европска стратегија за пластику у циркуларној економији 
(COM/2018/028), према овом програму до 2030. године, има за 
циљ да се сва амбалажа од пластике рециклира. Стратегија под-
стиче циркуларни приступ којим се даје предност коришћењу одр-
живих и нетоксичних производа који се могу поново употребити у 
односу на пластичне производе за једнократну употребу. Такође се 
овом директивом постављају посебни захтеви у смислу потпуне 
забране производње и стављања на тржиште одређених произво-
да; смањења настајања овог отпада, развоја система управљања 
пластичним отпадом и спречавања загађења и решавања проблема 
морског отпада. 

Нови акциони план ЕУ о циркуларној економији  – За чистију 
и конкурентнију Европу (COM/2020/98) из 2020. године поставља 
амбициозне мере како би се стимулисао прелазак на циркуларну 
економију, односно развила ефикасна и конкурентна економија ко-
јом би се обезбедило да до 2050. године на нивоу заједнице нема 
емисија гасова стаклене баште. Посебна пажња је посвећена сек-
торима текстила, грађевинарства, електронике, батерија и возила, 
амбалаже, отпада од хране и пластике. Фокус мера у управљању 
отпадом је усмерен ка потпуном избегавању настајања отпада од-
носно његовој трансформацији у висококвалитетне секундарне 
сировине и добром функционисању тржишта секундарних сиро-
вина. Акциони план такође предлаже низ акција за смањење изво-
за отпада из ЕУ и борбу против илегалних пошиљки. Генерално, 
предложене активности треба да допринесу затварању животног 
циклуса производа кроз повећан степен рециклаже и поновне упо-
требе, остварењу користи за привреду и заштиту животне средине.

Софијском декларацијом о Зеленој агенди за Западни Бал-
кан из 2020. године, земље Западног Балкана обавезале су се да 
ће спроводити мере у области спречавања климатских промена 
и загађења, развоја енергије, саобраћаја и циркуларне економије, 
као и развоја биодиверзитета, одрживе пољопривреде и производ-
ње хране. Земље Западног Балкана треба да израде национална 
стратешка документа за циркуларну економију, узимајући у об-
зир превенцију настајања отпада, цео животни циклус производа, 
модерно управљање отпадом и рециклажу отпада, поновну упо-
требу, поправку и поновну производњу; остваре даљи напредак у 
изградњи и одржавању инфраструктуре за управљање отпадом за 
градове и регионе, осмисле и спроведу програме подизања свести 
грађана о отпаду, одвојеном сакупљању и одрживој потрошњи као 
и да закључе и спроведу регионални споразум о превенцији зага-
ђивања пластиком.

У складу са наведеним стратешким документима у ЕУ је 
извршена измена постојећег законодавног оквира ЕУ у области 
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управљања отпадом које су обухваћене описом кључних захтева 
релевантних директива.

Директива 2008/98/ЕС Европског Парламента и Савета о от-
паду  – Оквирна директива о отпаду је ставила одређене, раније 
усвојене, директиве ван снаге и прописала следеће одредбе од зна-
чаја за даљи развој у управљању отпадом:

1) хијерархију управљања отпадом;
2) дефинисање статуса нуспроизвода;
3) дефинисање престанка статуса отпада;
4) продужену одговорност произвођача;
5) превенцију настајања отпада;
6) циљеве које је на нивоу ЕУ требало достићи до 2020. годи-

не у погледу поновне употребе и рециклаже;
7) управљање опасним отпадом, отпадним уљима и биоотпадом;
8) обавезу прибављања дозволе за управљање отпадом и 

вођења регистра издатих дозвола уз могуће изузетке за одлагање 
сопственог неопасног отпада на месту производње и за искори-
шћење отпада;

9) минималне техничке захтеве за третман отпада;
10) обавезу израде планова за управљање отпадом и програ-

ма превенције настајања отпада на националном нивоу.
Поред ових одредби потребно је истаћи и друге одредбе у по-

гледу учешћа јавности, инспекцијског надзора, обавезе вођења и 
чувања евиденције о отпаду као и начина извештавања и спрово-
ђења казнене политике.

Кључне одредбе уведене овом директивом односе се на „нус-
производе” којима је омогућено да се супстанца или предмет који 
настаје у процесу производње чији главни циљ није производња 
тог конкретног производа могу сматрати супстанцом или предме-
том који није отпад под дефинисаним условима. 

Поред тога, кључним одредбама сматрају се и захтеви за 
„престанак статуса отпада”, којима су дефинисани услови под ко-
јима одређени отпад престаје да буде отпад.

Дефинисана је и продужена одговорност произвођача, према 
којој државе чланице могу предузети мере како би осигурале да 
свако физичко или правно лице које професионално развија, прои-
зводи, прерађује, третира, продаје или увози производе (произво-
ђач) преузима одговорност за управљање отпадом. 

У складу са принципом загађивач плаћа, трошкове управља-
ња отпадом сноси произвођач отпада или актуелни или претходни 
власник отпада.

Прописани циљеви до 2020. године су ревидирани „новом” 
директивом. 

Директива 2018/851 ЕУ о измени директиве 2008/98/ЕС о 
отпаду представља измену Оквирне директиве о отпаду у складу 
са раније прописаном хијерархијом управљања отпадом. Кључни 
захтеви које је прописала ова директива су у погледу одређивања 
специфичних циљева које треба достићи на нивоу ЕУ:

1) успостављање одвојеног скупљања барем за папир, метал, 
пластику и стакло, а најкасније до 1. јануара 2025. године за тек-
стил;

2) заједнички циљ ЕУ за припрему за поновну употребу и ре-
циклажу комуналног отпада је 65% масе отпада до 2035. године;

3) успостављање система разврставања грађевинског отпада 
барем за дрво, минералне фракције (бетон, цигла, плочице и кера-
мика, камен), метал, стакло, пластика и гипс Директива 2008/98/
ЕС је прописала циљеве за припрему за поновно искоришћење 
и рециклажу неопасног грађевинског отпада од минимално 70% 
масе отпада које је требало достићи до 2020. године. Ови циљеви 
и даље су на снази, а до краја 2024. године разматраће се и могуће 
је да ће доћи до новог предлога у погледу циљева за неопасан гра-
ђевински отпад;

4) до краја 2023. године биоотпад се мора или одвојити и ре-
циклирати на извору, или сакупити одвојено и не мешати са дру-
гим врстама отпада;

5) до краја 2024. године државе чланице имају обавезу да ус-
поставе одвојено прикупљање фракција опасног отпада које прои-
зводе домаћинства;

6) уведене су измене које се односе на правила за израчуна-
вања достигнутих циљева. У свом извештавању, државе чланице 
се морају придржавати правила израчунавања циљева, а нарочито 
треба да успоставе ефикасан систем контроле квалитета и следљи-
вости комуналног отпада. С тим у вези донета је нова Имплемен-
тациона одлука Комисије (EU) 2019/1004 која утврђује правила за 

израчунавање, проверу и извештавање података о отпаду у складу 
с Директивом 2008/98/EC.

Посебно је важно нагласити да су овом директивом прописа-
ни Општи минимални захтеви за програме (шеме) продужене од-
говорности произвођача који захтевају да се на јасан начин дефи-
нишу улоге и одговорности свих субјеката у управљању отпадом. 
Такође је у преамбули директиве прецизно наведено да би државе 
чланице требало да предузимају мере којима се промовише спреча-
вање настајања и смањење отпада од хране у складу са Програмом 
за одрживи развој до 2030. године, који је донела Генерална скуп-
штина Уједињених нација 2015. године, а посебно његов циљ да се 
до 2030. године отпад од хране по становнику смањи на половину.

Директива о депонијама 1999/31/ЕС је поставила правни 
основ за контролу и спречавање утицаја на животну средину који 
настају одлагањем отпада. Овом директивом дефинисани су за-
хтеви за одговарајућу класу депоније, тј. депоније инертног, нео-
пасног и опасног отпада. Директива је такође прописала детаљне 
захтеве у погледу критеријума за одређивање локације као и тех-
ничких захтева у погледу пројектовања, изградње и оперативног 
рада депонија. Поред тога овом директивом прописани су крите-
ријуми који се односе на прихватање, неприхватање и одлагање 
отпада, процедуре у току активног рада, процедуре које се пошту-
ју приликом затварања депоније као и обавезан мониторинг у току 
активне и пасивне фазе у раду депонија. Прописани су и датуми за 
смањење биоразградивог комуналног отпада који одлаже на одла-
галишта/ депоније на 35% од укупног износа (по маси) биоразгра-
дивог комуналног отпада произведеног у 1995. години. 

Одређене директиве и одлуке су делимично развијале правни 
оквир од значаја за одлагање отпада, али је тек у току 2018. године 
кроз пакет директива из циркуларне економије донета Директива 
ЕУ 2018/850 о изменама директиве о депонијама. Главни елементи 
измена и допуна ове директиве укључују:

1) обавезе предузумања мера од стране држава чланица ко-
јима се обезбеђује да се отпад који је одвојено сакупљен за при-
прему за поновну употребу и рециклажу, а посебно комунални, не 
одлаже на депоније од 2030. године;

2) државе чланице имају обавезу да до 2035. године количи-
не комуналног отпада одложеног на депоније смање на 10% или 
мање од укупне количине генерисаног комуналног отпада.

Важно је напоменути да је изменама директиве прописан 
нови начин обрачуна достигнутих циљева. У току 2019. годи-
не, донета је „нова” Имплементациона одлука Комисије (ЕУ) 
2019/1885 којом се утврђују правила за обрачун, верификацију и 
извештавање података о депонијама комуналног отпада.

Директива 94/62/ЕС о амбалажи и амбалажном отпаду има-
ла је два главна циља: заштиту животне средине и обезбеђивање 
функционисања унутрашњег тржишта ЕУ. У том смислу, директи-
ва је прописала мере које су првенствено усмерене на спречавање 
производње амбалажног отпада, поновну употребу амбалаже, ре-
циклажу и друге облике поновног искоришћења амбалажног отпа-
да, што директно доводи до смањења одлагања ове врсте отпада. 
Кључни захтеви према државама чланицама односе се на мере за 
подстицање повећања удела амбалаже за вишекратну употребу 
која се ставља на тржиште и система за поновну употребу амбала-
же. Мере које државе чланице могу да користе укључују: употребу 
система повраћаја депозита, постављање квалитативних или кван-
титативних циљева, употребу економских подстицаја и поставља-
ње минималног процента амбалаже за вишекратну употребу која 
се сваке године ставља на тржиште за сваки ток амбалаже.

Директива 94/62/EC о амбалажи и амбалажном отпаду До-
пуњена Директивом ЕУ 2018/852 из пакета циркуларне економије 
захтева од држава чланица да обезбеде да се до 31. децембра 2024. 
године успоставе колективни оператери за извршење обавеза про-
дужене одговорности произвођача за све врсте амбалаже. Повећа-
ни су циљеви које треба постићи:

1) заједнички циљ ЕУ за рециклажу амбалажног отпада је 
најмање 70% масеног удела од укупног амбалажног отпада до кра-
ја 2030. године;

2) минимални циљеви према масеном уделу за рециклажу за 
следеће материјале садржане у амбалажном отпаду до краја 2030. 
године су: 55% пластике, 30% дрвета, 80% црних метала, 75% ста-
кла, 85% папира и картона.

Од 2019. године примењују се правила и критеријуми за об-
рачун достигнутих циљева на основу Имплементационе одлуке 
Комисије ЕУ 2019/665. 
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Директива 2000/53/ЕС о отпадним возилима поставила је као 

главне циљеве: спречавање настајања отпада од возила, издвајање 
опасних материја из отпадних возила, поновну употребу, рецикла-
жу и поновног искоришћења отпадних возила, смањење одлагања 
отпада ове врсте отпада као и унапређивање стандарда заштите 
животне средине од стране произвођача, увозника, дистрибутера, 
продаваца и крајњих корисника у току животног циклуса возила, а 
посебно при третману отпадних возила.

Директива 2006/66/EС о батеријама и акумулаторима и отпад-
ним батеријама и акумулаторима одређује максималне количине за 
одређене хемикалије и метале у одређеним батеријама; обавезује 
државе чланице да подстичу побољшање еколошких перформанси 
батерија; захтева правилно управљање овим батеријама, укључу-
јући рециклирање, сакупљање, програме „повраћаја” и одлагање.

Постављене су стопе сакупљања отпадних батерија од најма-
ње 45% стопе сакупљања батерија и акумулатора до краја 2016. го-
дине. Рециклирање садржаја батерија и акумулатора за производ-
њу сличних производа или за друге сврхе требало је да достигне 
следеће нивое у року од пет година:

1) најмање 65% просечне тежине оловних батерија и акуму-
латора, укључујући и рециклирање садржаја олова до највишег 
степена који је технички изводљив;

2) 75% просечне тежине никл-кадмијумских батерија и аку-
мулатора, укључујући и рециклирање садржаја кадмијума до нај-
вишег степена који је технички изводљив; 

3) најмање 50% просечне тежине осталог отпада од батери-
ја и акумулатора. Ова ефикасност рециклирања такође се односи 
на батерије и акумулаторе на бази литијума. Поред тога директива 
одређује финансијску одговорност за програме и усваја правила 
која покривају већину фаза ових законских прописа, укључујући 
означавање, обележавање документације, прегледе и друга адми-
нистративна и процедурална питања.

Директива 2012/19/EУ о отпадној електричној и електрон-
ској опреми као први приоритет поставља спречавање настајања 
ове врсте отпада. Поред тога, поновном употребом, рециклирањем 
и другим облицима поновног искоришћења подстиче се ефикасно 
коришћење ресурса и вредних секундарних сировина. Као што је 
дефинисано директивом, произвођачи електричне и електронске 
опреме треба да буду регистровани и да финансирају трошкове са-
купљања, третмана и рециклирања сакупљеног отпада.

Директива (ЕУ) 2018/849 Европског парламента и Савета о 
изменама Директиве 2000/53/ЕС о отпадним возилима, Директиве 
2006/66/ЕС о батеријама и акумулаторима и отпадним батеријама 
и акумулаторима и Директиве 2012/19/ЕУ о отпаду од електричне 
и електронске опреме прописала је одређене измене и то за: 

1) отпадна возила  – мере како би осигурало да се сва возила 
на крају века складиште (чак и привремено) и третирају у скла-
ду са хијерархијом отпада. Такође, захтева се од држава чланица 
да електронски поднесу Европској комисији извештај о поновној 
употреби и циљевима за третман за сваку календарску годину;

2) батерије и акумулаторе и отпадне батерије и акумулаторе 
 – захтеви од држава чланица да електронски подносе Европској 
комисији извештаје о постигнутим нивоима рециклаже у свакој 
календарској години. Такође даје државама чланицама овлашће-
ња да искористе економске инструменте и друге мере за пружање 
подстицаја за примену хијерархије отпада;

3) отпадну електричну и електронску опрему  – захтеви од 
држава чланица да електронски подносе Европској комисији из-
вештаје о количинама и категоријама електричне и електронске 
опреме који се стављају на њихово тржиште. Такође даје држа-
вама чланицама овлашћења да користе економске инструменте и 
друге мере за подстицање примене хијерархије отпада.

Директива (EU) 2019/904 о смањењу утицаја одређених пла-
стичних производа на животну средину се примењује на пластич-
не производе за једнократну употребу наведене у Анексу ове ди-
рективе, на производе направљене од оксоразградиве пластике и 
на риболовну опрему која садржи пластику. Оксоразградива пла-
стика означава пластичне материјале који укључују адитиве који 
оксидацијом доводе до фрагментације пластичног материјала на 
микро-фрагменте или до хемијског распадања. Државе чланице 
забрањују стављање на тржиште пластичних производа од оксо-
разградиве пластике.

Директива 96/59/EС о PCB/PCT замењена је у току 2009. 
године Уредбом (ЕЗ) бр. 596/2009  – Прилагођавање регулаторној 

процедури са надзором. Уредба обухвата листу производних нази-
ва кондензатора, отпорника и индуктивних калемова који садрже 
PCB, утрђивања референтне методе мерења за одређивање садр-
жаја PCB у контаминираним материјалима. 

Уредба о дуготрајним органским загађујућим материјама ЕУ 
2019/1021 има за циљ да се здравље људи и животна средина за-
штите од POPs материја кроз мере забране и ограничења у што 
краћем року, доносећи и одредбе које се односе и на отпад који 
садржи ове материје.

Директива 87/217/ЕЕС о спречавању и смањењу загађења 
животне средине азбестом има за циљ да се утврде мере и допу-
не одредбе које су већ на снази, у циљу спречавања и смањења 
загађења изазваног азбестом у интересу заштите здравља људи и 
животне средине.

Директива 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама је ступила 
на снагу 2011. године. Она обухвата седам претходних директива 
 – Директиву о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
1996/61/EС, Директиву о великим постројењима за сагоревање 
2001/80/EС, Директиву о спаљивању отпада 200/76/ЕС, Дирек-
тиву 1999/13/EС о постројењима у којима се користе испарљива 
органска једињења, Директиву о отпаду из индустрије титан-ди-
оксида 78/176/ЕЕС, СЕВЕСО Директиву 2012/18/EУ, Директи-
ву о испарљивим органским једињењима у бојама 2004/42/ЕС и 
2010/79/EУ. Примена најбољих доступних техника је обавезујућа 
и у управљању отпадом. Оно што је потребно истаћи у вези са 
овом директивом, а односи се на област управљања отпадом, је 
да је листа активности и постројења у управљању отпадом који 
подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе проширена. 
Такође, спаљивање отпада је у потпуности дефинисано Прилогом 
6. ове директиве.

Директива 2009/125/ЕЗ о успостављању општег оквира за 
утврђивање захтева еко-дизајна за производе који утичу на потро-
шњу енергије са циљем осигурања слободног кретања тих прои-
звода на унутрашњем тржишту. Овом директивом су укинути на 
тржишту ЕУ производи који не задовољавају прописане захтеве 
који се односе на еколошке карактеристике дизајна производа, 
што има утицаја на касније поновно искоришћење или третман 
када производ постане отпад.

 2.2. Национални оквир јавне политике 

2.2.1. Законодавно-правни и стратешки оквир Републике Србије

Доношењем Закона о управљању отпадом и Закона о амба-
лажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 
95/18  – др. закон), постављени су услови за успостављање и развој 
интегрисаног система управљања отпадом у Републици Србији, у 
складу са стандардима релевантног законодавства ЕУ у овоj обла-
сти. Поред тога, управљање отпадом је директно или индиректно 
уређено другим прописима који обезбеђују правни оквир за за-
штиту животне средине и одрживи развој у Републици Србији.

Закон о управљању отпадом  утврђује врсте отпада и њего-
ву класификацију, планирање управљања отпадом, заинтересова-
не стране, обавезе и одговорности у погледу управљања отпадом, 
управљање посебним токовима отпада, захтеве и процедуре за из-
давање дозвола, прекогранично кретање отпада, извештавање, фи-
нансирање управљања отпадом, надзор и друге релевантне аспек-
те управљања отпадом. Управљање отпадом састоји се од скупа 
активности од заједничког интереса које обухватају спровођење 
прописаних акционих планова који се спроводе у процесима са-
купљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, 
укључујући надзор над наведеним активностима и одговорност 
за постројења за управљање отпадом по њиховом затварању. На 
основу овог закона усвојен је низ подзаконских аката који детаљ-
но дефинишу оквир управљања отпадом, укључујући управља-
ње посебним токовима отпада. Поред тога, ови подзаконски акти 
даље усклађују национално законодавство са прописима ЕУ у овој 
области. У припреми су измене овог закона у циљу даљег усагла-
шавања са Директивама ЕУ и пакетом који се односи на циркулар-
ну економију.

 – Уредба о производима који после употребе постају посеб-
ни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти 
произведених и увезених производа и годишњег извештаја, на-
чину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима 
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плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обра-
чунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”, бр. 54/10, 
86/11, 15/12, 3/14 и 77/21).

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  утврђује захтеве у 
области заштите животне средине који се односе на амбалажу и 
које она мора да испуњава да би била стављена на тржиште; упра-
вљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амба-
лажи и амбалажном отпаду, економске инструменте, као и друга 
релевантна питања која се односе на амбалажу и управљање амба-
лажним отпадом. Законом се такође уређује увезена и произведена 
амбалажа, тј. амбалажа стављена на тржиште, као и амбалажни 
отпад настао у пословним активностима на територији Републи-
ке Србије, без обзира на његово порекло и намену, и коришћени 
амбалажни материјал. У припреми су измене закона у циљу даљег 
усаглашавања са ЕУ директивом. На основу ових закона донета 
су одговарајућа подзаконска акта ради ближег уређивања поједи-
них питања у области управљања отпадом утврђених законом. У 
припреми су измене овог закона у циљу даљег усаглашавања са 
Директивама ЕУ.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службе-
ни гласник РС”, бр. 95/18 и 49/19) прописује накнаду за произво-
де који после употребе постају посебни токови отпада, а који су 
предмет овог програма.

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 36/09  – др. закон, 72/09  – др. закон, 43/11  – УС, 14/16, 
76/18 и 95/18  – др. закон) предвиђа интегрисани систем заштите 
животне средине, укључујући акционе планове, услове и инстру-
менте за одрживо управљање и очување природне равнотеже, ин-
тегритет, разноликост и квалитет природних вредности и услове за 
опстанак живих бића, спречавање, контролу, смањење и санацију 
свих облика загађења, промовисање и коришћење производа, про-
цеса, технологија и праксе који имају мање штетан утицај на жи-
вотну средину, примену посебних правила понашања у управљању 
отпадом од његовог настанка до одлагања, односно спречавање или 
смањење стварања отпада, поновну употребу и рециклажу, одваја-
ње секундарних сировина и употреба отпада као горива, увоз, из-
воз и транзит отпада, надлежности Агенције за заштиту животне 
средине, обука особља за надоградњу знања и повећање свести, 
приступ информацијама и учешће јавности у процесу одлучивања. 
Поред тога, закон предвиђа правило хијерархије у управљању от-
пада, од стварања до коначног одлагања, укључујући спречавање, 
поновну употребу и рециклажу, прекогранично кретање отпада. На 
основу овог закона, усвојени су и подзаконски акти.

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) утврђује односе из-
међу политике заштите животне средине и других секторских по-
литика које се тренутно развијају, као и развој нових планова и 
програма у области просторног и урбанистичког планирања или 
намене земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, ловства, 
енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, упра-
вљања водама, телекомуникације, туризам, очување природних 
станишта и дивље флоре и фауне и успостављање оквира за усва-
јање будућих развојних пројеката. Поред тога, овај закон уређује 
услове, начин и поступке спровођења стратешке процене утицаја 
одређених планова и програма на животну средину у фазама њи-
хове припреме и усвајања, као и садржај извештаја из стратешке 
процене, њеној провери и укључивању јавности, тј. учествовање у 
поступку процене извештаја. 

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) прописује поступак процене по-
тенцијално значајних утицаја одређених пројеката које спроводе 
јавна или приватна предузећа на животну средину, садржај студије 
о процени утицаја на животну средину, одговорност подносилаца 
захтева за дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију 
зграда, промену технологије, проширење капацитета, прекид рада 
и отказивање пројеката који могу имати важан утицај на живот-
ну средину, као и друге интервенције које се одвијају у природи 
и природном окружењу, учешће јавности у развоју или одобрењу 
пројекта. Процена утицаја врши се у случају пројеката из обла-
сти индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, по-
љопривреде, шумарства, управљања водама, управљања отпадом 
и комуналних услуга, као и у случају пројеката планираних у за-
штићеним подручјима или заштићеном окружењу непокретног 
културног добра.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 
животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 25/15 и 
109/21) утврђује услове и поступак за издавање интегрисане до-
зволе за рад постројења и активности које могу негативно утицати 
на људско здравље, животну средину или материјална добра, вр-
сте активности и постројења, надзор и друге релевантне аспекте 
спречавања или контроле загађивања животне средине. На основу 
овог закона, усвојено је неколико подзаконских аката како би се 
дефинисале обавезе оператера и временски распоред пријаве за 
интегрисану дозволу.

Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС”, бр. 101/15, 95/18  – др. закон и 40/21), поред осталих 
питања, дефинише и управљање рударским отпадом, тј. отпадом 
из екстрактивне индустрије. Законом је прописана обавеза изра-
де плана управљања отпадом из рударства и издавања дозволе за 
одлагање и управљање отпадом из рударства. Министарство на-
длежно за послове рударства и енергетике надлежно је за спрово-
ђење овог закона. Подзаконски акт донет на основу Закона о ру-
дарству и геолошким истраживањима:

 – Уредба о условима и поступку издавања дозволе за упра-
вљање отпадом, као и критеријумима, карактеризацији, класифи-
кацији и извештавању о рударском отпаду („Службени гласник 
РС”, број 53/17).

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09  – исправка, 64/10  – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 
50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19  – др. за-
кон, 9/20 и 52/21) прописује поступак изградње инфраструктуре за 
управљање отпадом. Такође утврђује услове и начин просторног 
планирања, уређења и намене грађевинског земљишта и изградњу 
и коришћење објеката.

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11, 104/16 и 95/18) утврђује комуналне услуге и уређује оп-
ште услове и начин њиховог пружања, омогућава организовање и 
пружање комуналних услуга за две или више општина и/или гра-
довима, под условима предвиђеним законом и споразумима изме-
ђу скупштина општина.

Закон о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15) уређује интегрисано управљање хе-
микалијама, класификацију, паковање и обележавање хемикалија, 
интегрисани регистар хемикалија које се стављају на тржиште, 
ограничења и забране производње, стављања на тржиште и упо-
требу хемикалија, увоз и извоз појединих опасних хемикалија, 
дозволе за стављање у промет и дозволе за коришћење веома опа-
сних хемикалија, пласман детергената на тржиште, систематски 
надзор над хемикалијама, доступност података, надзор и друга пи-
тања од значаја за управљање хемикалијама.

Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС”, 
број 109/21) утврђује списак активних супстанци, поступке за до-
ношење аката којима се уређује стављање биоцидних производа 
на тржиште, ограничења и забране експлоатације и стављања био-
цидних производа на тржиште, истраживање и развој биоцидних 
производа, класификацију, паковање, обележавање, рекламирање 
и безбедносни лист биоцидног производа, регистар биоцидних 
производа, безбедну употребу биоцидних производа, надзор и 
друге области од значаја за безбедну употребу и стављање био-
цидних производа на тржиште.

Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 10/13 и 26/21  – др. закон) уређује се управљање квалитетом 
ваздуха и утврђују мере, начин организовања и контроле спрово-
ђења заштите и унапређења квалитета ваздуха као природне вред-
ности од заједничког интереса под посебном заштитом. Одредбе 
овог закона не примењују се на загађења која изазивају радиоак-
тивни материјали, индустријски удеси и природне катастрофе. 

Закон о здрављу биља („Службени гласник РС”, бр. 41/09 
и 17/19) уређује начин манипулације штетним организмима за 
биље, умањење испоруке пестицида и ђубрива, укључујући њихо-
во уништавање. 

Законом о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10, 93/12 и 17/19  – др. закон) уређује се заштита и унапређе-
ње здравља и добробити животиња, утврђују заразне болести 
животиња и мере за спречавање појава, откривање, спречавање 
ширења, контрола и елиминација заразних болести животиња и 
болести које се могу пренети са животиња на људе, ветеринар-
ско-санитарна контрола и захтеви за узгој и трговину животињама, 
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производња и промет производима животињског порекла, храна 
животињског порекла, храна за животиње, захтеви за обављање 
ветеринарске праксе, као и начин безбедног одлагања угинулих 
животиња и споредних производа животињског порекла. Подза-
конски акт донет на основу овог закона је Правилник о начину раз-
врставања и поступања са споредним производима животињског 
порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката 
за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа живо-
тињског порекла, начину спровођења службене контроле и само-
контроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 31/11, 97/13, 15/15 и 61/17).

Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 
25/19) уређује здравствени систем, организацију здравствене 
службе, социјално старање у циљу остваривања здравља станов-
ништва, општи интерес здравства, права и обавезе пацијената, 
здравствену заштиту страних држављана, оснивање Агенције за 
акредитацију здравствених установа у Републици Србији, надзор и 
друга питања од значаја за организацију и спровођење здравствене 
заштите. Обим друштвене бриге о здрављу становништва обухва-
та, између осталог, одговорност за усвајање државног програма у 
области здравствене заштите о загађеном окружењу који је резул-
тат присуства штетних и опасних материја у ваздуху, води и зе-
мљишту, збрињавање отпадних материја, опасних хемикалија итд. 
Такође је утврђена одговорност здравствених установа и приватне 
праксе за организовање, односно обезбеђивање мера за одлагање и/
или уништавање медицинског отпада у складу са законом.

Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 
101/16, 95/18 и 95/18  – др. закон) уређује услове за управљање 
водама и сагласност за управљање водама за одређене индустриј-
ске објекте који испуштају отпадне воде; уређује обавезу изград-
ње постројења за пречишћавање отпадних вода и постројења за 
одлагање и испуштање отпадних вода, укључујући индустријске и 
комуналне депоније. Подзаконски акти усвојени пре усвајања овог 
закона, а који се заснивају на претходном Закону о водама, приме-
њиваће се до усвајања подзаконских аката на основу овог закона, 
осим одредаба које су у супротности са овим законом.

Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник 
РС”, бр. 62/06, 65/08  – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и  95/18  – 
др. закон) уређује се заштита земљишта, као и услови коришћења 
земљишта за експлоатацију минералних сировина и одлагање ја-
ловине, пепела и шљаке и других отпадних и опасних материја на 
пољопривредном земљишту и прописана обавеза поновне обраде 
пољопривредног земљишта које се користи за одлагање јаловине, 
пепела и шљаке или другог отпадног материјала.

Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 
95/18  – др. закон и 40/21) уређује циљеве енергетске политике и 
начин њеног остваривања, услове за поуздану, сигурну и квалитет-
ну испоруку енергије и енергената и услове за сигурно снабдева-
ње купаца, заштиту купаца енергије и енергената, услове и начин 
обављања енергетских делатности и др.

Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби 
енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) уређује, између 
осталог, енергетско означавање и захтеве у погледу еко-дизајна. 
Еко-дизајн укључује аспекте животне средине у пројектовање и 
конструкцију производа који утичу на потрошњу енергије, ради 
побољшања учинка производа на животну средину током његовог 
целокупног животног циклуса. Након доношења прописа о еко-ди-
зајну за појединачне производе, на основу правног оквира који се 
налази у закону и Уредби о еко-дизајну производа који утичу на 
потрошњу енергије, на тржиште Републике Србије моћи ће да се 
пласирају само производи који испуњавају прописане еко-дизајн 
захтеве, што поред осталог значи да немају штетан утицај на жи-
вотну средину. На овај начин ће неповољан утицај на животну сре-
дину бити у значајној мери смањен.

 – Уредба о еко-дизајну производа који утичу на потрошњу 
енергије („Службени гласник РС”, број 132/21).

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) уређује услове и 
начин израде, предлагања и одобравања пројеката јавно-приват-
ног партнерства; права и обавезе јавних и приватних партнера; 
облик и садржину уговора о јавно-приватном партнерству са или 
без елемената концесије; услови и начин давања концесије, као и 
друга питања од значаја за јавно-приватно партнерство, са или без 
елемената концесије, односно за концесију.

Закон о министарствима („Службени гласник РС”, број 
128/20) уређује број министарстава и посебних организација и 
њихов делокруг. 

Закон о престанку важења Закона о Фонду за заштиту живот-
не средине („Службени гласник РС”, број 93/12) уређује преста-
нак постојања Фонда за заштиту животне средине. 

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Вој-
водине („Службени гласник РС”, бр. 99/09, 67/12  – УС, 18/20  – др. 
закон и 111/21  – др. закон) утврђује надлежности аутономне по-
крајине, посебно у областима у којима република уређује систем, 
као што су следеће: култура, образовање, здравствена заштита, 
санитарна инспекција, заштита и унапређење животне средине, 
урбанизам, грађевинарство, привреда и приватизација, рударство 
и енергетика, пољопривреда, шумарство и слично.

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) прописује права и одговорности је-
динице локалне самоуправе утврђене Уставом Републике Србије, 
законом, другим прописом и статутом (кључне и поверене посло-
ве), могућност сарадње и удруживања јединица локалне самоу-
праве ради остваривања заједничких циљева, планова и развојних 
програма, као и других послова од заједничког интереса.

Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 96/17, 89/18, 
95/18 и 111/21  – др. закон) уређен је начин финансирања једини-
це локалне самоуправе из изворних прихода и додељених јавних 
прихода Републике.

Закон о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон, 37/19 и 111/21  – др. закон) 
уређује положај, надлежности и овлашћења града Београда, града 
престонице Републике Србије.

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) уређује оснивање и пословање предузећа која оба-
вљају делатности од општег интереса, облик и удео државног ка-
питала у јавном предузећу и дефинише делатности од општег зна-
чаја као активности које су законом прописане као такве, између 
осталог, у области коришћења, управљања, заштите и промоције 
имовине од општег интереса, као и комуналних услуга.

Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14  – др. закон, 05/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 
109/21) уређује се правни положај привредних друштава и других 
облика организовања у складу са овим законом, а нарочито њихо-
во оснивање, управљање, статусне промене, промене правне фор-
ме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и 
правни положај предузетника.

Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 
88/05  – исправка, 107/05  – исправка, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 
108/14, 94/16 и 35/19) прописује санкције за: преношење робе пре-
ко царинске границе избегавајући мере царинског надзора; прода-
ју, дистрибуцију или прикривање непријављене робе; нелегалну 
производњу или прераду робе без одобрења надлежног органа; 
нелегалну трговину, производњу, продају или стављање у про-
мет штетних прехрамбених производа, хране или пића или дру-
гих штетних производа; загађење воде за пиће или прехрамбених 
производа; кршење прописа који се односе на заштиту, очување 
и унапређење животне средине загађењем ваздуха, воде и земљи-
шта; непредузимање одређених мера заштите животне средине; 
нелегалну градњу, у случају када овлашћена или надлежна осо-
ба одобри изградњу, рад или експлоатацију објекта или примену 
технологије која загађује животну средину, поступајући противно 
прописима о заштити животне средине.

Примена одрживог система управљања отпадом је суштин-
ски део стратешког одрживог развоја система заштите животне 
средине. 

Недостатак адекватног система управљања отпадом иденти-
фикован је као један од главних фактора ризика за одрживи ра-
звој Републике Србије у Националној стратегији одрживог разво-
ја („Службени гласник РС”, број 57/08), која је престала да важи, 
али чији су принципи и постављени циљеви у овој области и даље 
релевантни. Успостављање и примена адекватног и одрживог си-
стема управљања отпадом наведена је као приоритетна мера и у 
складу са холистичким приступом примењеним у овој стратегији, 
такав систем управљања отпадом узима у обзир не само техничке 
захтеве за уштеду и еколошки прихватљиво управљање отпадом, 
већ и комбиноване социо-економске ефекте.
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Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 
2020. („Службени гласник РС”, број 88/10) дефинише, као општи 
инструмент просторног планирања, подручја за 26 центара за ре-
гионално управљање комуналним отпадом, подручја за пет цен-
тара за складиштење опасног отпада, и једно подручје за центра-
лизовано управљање опасним отпадом. Припремљен је и Нацрт 
просторног плана Републике Србије за период 2021 –2035. године 
и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Репу-
блике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину, који 
су били на увиду јавности у периоду мај –јули 2021. Нацрт Про-
сторног плана Републике Србије за период 2021 –2035. године пра-
ти циљеве управљања отпадом који су постављени у Просторном 
плану Републике Србије од 2010. до 2020.

Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 
2030. („Службени гласник РС”, број 47/19) представља оквир 
одрживог урбаног развоја уз коришћење интегралног приступа, у 
складу са потребама уређења градског простора, решавања про-
блема урбаног развоја и потенцијалима које урбана насеља носе 
као генератори развојних активности. Комплексност градског про-
стора захтева посебан приступ усмеравању развојних трендова и 
активности у градским подручјима. Стратегија препознаје и упра-
вљање отпадом као фактор урбаног развоја.

Стратегија индустријске политике Републике Србије за период 
од 2021. до 2030. („Службени гласник РС”, број 35/20) има за циљ 
подизање конкурентности индустрије и указујe на проблеме када је 
у питању индустрија која ствара велике количине отпада и неефика-
сно користи сировине. Ова стратегија препознаје недостатак инфра-
структуре за третман индустријског и осталих врста отпада. Једна 
од планираних активности укључује прилагођавање критеријума за 
набавку опреме на начин да се укључе инвестиције у опрему која 
користи рециклиране ресурсе. Један од посебних циљева Стратегије 
је трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу.

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. го-
дине са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС”, 
број 101/15) којом се дефинишу стратешки приоритети развоја 
сектора енергетике. У оквиру Стратегије дефинишу се и енергет-
ски ресурси и потенцијали а међу њима је и дефинисан потенцијал 
коришћења отпада у енергетске сврхе. У процесу израде је нова 
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2040. године 
са пројекцијама до 2050. године, којом ће се између осталог сагле-
дати нови потенцијали и  могућности коришћења отпада у енер-
гетске сврхе. Планирано је да нова Стратегија развоја енергетике 
Републике Србије до 2040. године са пројекцијама до 2050. године  
буде усвојена у 2022. години.

2.2.2. Институционални оквир

Кључну институционалну одговорност у области управљања 
отпадом има Министарство. Министарство, у складу са Законом о 
министарствима обавља послове државне управе који се, између 
осталог, односе на: управљање отпадом, укључујући опасан отпад, 
осим радиоактивног отпада; одобравање прекограничног проме-
та отпада, као и друге послове одређене законом. Министарство: 
предлаже Влади стратегију и националне планове управљања от-
падом; координира и врши послове управљања отпадом од значаја 
за Републику; даје сагласност на регионалне планове управљања 
отпадом, осим за планове на територији аутономне покрајине; из-
даје дозволе прописане законом; врши надзор и контролу примене 
мера поступања са отпадом и предузима друге мере и активности, 
у складу са међународним уговорима и споразумима. 

Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у са-
ставу Министарства са својством правног лица, обавља послове 
државне управе који се односе на вођење и ажурирање базе по-
датака о управљању отпадом у информационом систему заштите 
животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита 
животне средине. 

За неке токове отпада надлежност имају друга министарства:
1) пољопривредни отпад и споредни производи животињског 

порекла  – министарство надлежно за послове пољопривреде, шу-
марства и водопривреде;

2) отпад из рударства  – министарство надлежно за послове 
рударства и енергетике;

3) медицински отпад и фармацеутски отпад  – министарство 
надлежно за послове здравља и фармације;

4) министарство надлежно за послове рада, запошљавања, 
борачких и социјалних питања врши инспекцију заштите на раду 
на целој територији Републике Србије, укључујући и аутономну 
покрајину. Компаније које су предмет инспекцијског надзора по-
слују у свим секторима, укључујући сектор управљања отпадом. 
Министарство надлежно за послове грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре врши инспекцијски надзор над камионима, возо-
вима и бродовима. Већ постоје заједничке инспекције тих мини-
старстава и Министарства, и потребно их је даље унапредити.

На покрајинском нивоу, кључну одговорност у области за-
штите животне средине има Покрајински секретаријат за урбани-
зам и заштиту животне средине, на основу надлежности које су 
пренете на АП Војводину Законом о утврђивању надлежности АП 
Војводине. Покрајински секретаријат: учествује у изради Страте-
гије и националних планова управљања отпадом; врши послове 
управљања отпадом од значаја за покрајину; даје сагласност на ре-
гионалне планове управљања отпадом на својој територији; издаје 
дозволе, сагласности и друге акте у складу са законом; врши над-
зор и контролу мера поступања са отпадом на својој територији и 
друге послове утврђене законом.

Јединице локалне самоуправе имају надлежности у области 
комуналних делатности и одговорни су за стратешку процену пла-
нова и програма, процену утицаја пројеката на животну средину и 
издавање интегрисаних дозвола из своје надлежности. Управљање 
комуналним отпадом је брига локалне самоуправе. Према Закону 
о управљању отпадом, јединица локалне самоуправе: доноси ло-
кални план управљања отпадом и стара се о његовом спровође-
њу; спроводи управљање неопасним (што укључује комунални) и 
инертним отпадом на својој територији; уређује поступак наплате 
услуга; издаје дозволе и друге акте; врши надзор и контролу мера 
поступања са отпадом, као и друге послове утврђене законом. 

Стручне организације за испитивање отпада обављају посло-
ве испитивања отпада за потребе класификације у прекогранич-
ном кретању отпада, третмана и одлагања отпада, као и за потребе 
проглашења престанка статуса отпада, у складу са опсегом делат-
ности за које су акредитоване, и издају извештај о испитивању от-
пада. До 2021. године, акредитовано је девет институција са стату-
сом стручне организације за испитивање отпада. 

Остали учесници са одређеном улогом у управљању отпадом 
према Закону о управљању отпадом су произвођачи или увозници 
производа, произвођачи отпада, власници и држаоци отпада, пре-
возници отпада, посредници/трговци и оператери постројења за 
управљање отпадом. Ти актери долазе из јавног и приватног сек-
тора.

Поред институција са одређеном улогом у управљању отпа-
дом, учешће јавног сектора (укључујући организације потрошача 
и поједине произвођаче отпада) веома је важно за успех у спро-
вођењу политике управљања отпадом. Промена понашања потро-
шача је пресудни фактор за подстицање иницијатива у сектору 
управљања отпадом, као што су превенција отпада или раздвајање 
на месту настанка у домаћинствима. Такође, удружења (организа-
ције цивилног друштва) регистрована у складу са Законом о удру-
жењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11  – др. закони и 
44/18  – др. закон) која се баве питањима заштите животне среди-
не и медији, имају значајну улогу у подршци спровођењу циљева 
управљања отпадом, кампањама информисаности грађана, као и 
директној комуникацији са грађанима.

3. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ 

Процена реализације Стратегије изведена је на основу ана-
лизе планираних приоритетних активности и садашњег стања у 
управљању отпадом. Резултати процене показују да се имплемен-
тација Стратегије није одвијала планираном динамиком. У прет-
ходном периоду постигнути су резултати на усклађивању регу-
лативе у области управљања отпадом. Резултати су постигнути и 
на институционалном јачању и развоју, удруживањем општина у 
регионе за управљање отпадом и потписивањем међуопштинских 
споразума, али у њима још увек нису основана регионална преду-
зећа. Од 2010. године изграђено је осам регионалних депонија у 
оквиру регионалних центара за управљање отпадом, а укупно је 12 
санитарних депонија, што је недовољно. Због недостатка просто-
ра за даље одлагање отпада услед запуњених депонија, поједине 
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општине свој комунални отпад преусмеравају на суседне регио-
налне депоније. За период од 2010. године урађена су 32 пројекта 
санације, затварања и рекултивације сметлишта. Урађено је 18 ре-
гионалних планова управљања отпадом од 26 региона. Проценат 
становника обухваћених организованим прикупљањем отпада по-
казује тренд пораста. Стопа рециклаже је и даље недовољна. Није 
се много постигло на развијању система финансирања управљања 
отпадом и примени економских инструмената. Санирана су сме-
тлишта у неким општинама која су представљала ризик по живот-
ну средину. У области управљања опасним отпадом је недовољно 
резултата. Инфраструктура за управљање опасним отпадом није 
успостављена.

3.1. Основни подаци

Република Србија се налази у југоисточној Европи на Бал-
канском полуострву и обухвата површину од 88.499 km². У Репу-
блици Србији постоје две аутономне покрајине, Војводина (21.614 
km²) на северу и Косово и Метохија (10.910 km²) на југу (општи-
не и региони у Републици Србији  2020). Косово и Метохија је 
под привременом међународном управом, према Резолуцији 1244 
Савета безбедности Уједињених нација и није разматрано у овом 
програму.

Према Попису из 2011. године, Република Србија има близу 
7,2 милиона становника, а 59,4% становништва живи у урбаним 
срединама. Највећи градови су Београд, Нови Сад, Ниш и Кра-
гујевац. Најзначајнија пољопривредна подручја се налазе у АП 
Војводини. Сточарство је, такође, развијено. Тешка индустрија 
у Републици Србији углавном је везана за рударство, укључује 
прерађивачку, металуршку, хемијску индустрију и др. Остала ин-
дустријска производња обухвата производњу цемента и других 
грађевинских материјала, електро-опреме, прераду дрвета, гуму, 
текстил, прехрамбене производе и др. Инвестиције у инфраструк-
туру су у сталном порасту. Процењено је да је укупна економска 
активност у Републици Србији у 2020. години, мерена реалним 
кретањем бруто домаћег производа (БДП), остварила раст од 1,1% 
у односу на 2019. годину. У 2020. години, учешће трошкова за за-
штиту животне средине у бруто домаћем производу износило је 
0,8% (РЗС, Трошкови за заштиту животне средине, 2020).

У наредној табели је представљена подела укупних трошкова 
према активностима заштите животне средине.

Табела 3.1. Трошкови према активностима заштите животне 
средине у Републици Србији  (милиона динара) 

Активности

Укупно, мил. дин. Учешће, 
%

Промене у односу 
на претходну 

годину

2019. 2020. 2020. разлика, 
мил. дин.

стопа 
раста, 

%
Трошкови за заштиту 
животне средине (а+б) 42.367,8 46.698,1 100 4.330,3 10,2

Заштита ваздуха 4.584,2 10.643,5 22,8 6.059,3 132,2
Управљање отпадним водама 5.817,1 5.741,8 12,3 -7,3 -1,3
Управљање отпадом 26.307,4 23.991,4 51,4 -2.316,0 -8,8
Остало*) 5.659,2 6.321,2 13,5 662,0 11,7
а) Инвестиције за заштиту 
животне средине 11.606,4 18.470,6 100 6.864,2 59,1

Заштита ваздуха 4.199,2 10.134,3 54,9 5.935,1 141,3
Управљање отпадним водама 1.381,7 2.670,9 14,5 1.289,2 93,3
Управљање отпадом 4.292,2 3.124,0 16,9 -1.168,2 -27,2
Остало*) 1.733,3 2.541,3 13,8 808,0 46,6

б) Текући издаци за 
заштиту животне средине 30.761,5 28.227,5 100 -2.534,0 -8,2

Заштита ваздуха 385,0 509,2 1,8 124,2 32,3
Управљање отпадним водама 4.435,4 3.070,9 10,9 -1 364,5 -30,8
Управљање отпадом 22.015,2 20.867,5 73,9 -1 147,7 -5,2
Остало*) 3.925,9 3.779,9 13,4 -146,0 -3,7
*) Заштита и санација земљишта, подземних и површинских вода, Заштита од буке 
и вибрације; Заштита природе; Остале активности у вези са заштитом животне 
средине.

3.2. Комунални отпад

3.2.1. Врсте и количине комуналног отпада 

Подаци о количинама, врстама и саставу отпада предста-
вљају полазну основу у процесу планирања управљања отпадом. 
Процес планирања управљања отпадом мора бити заснован на 
поузданој бази података о постојећим количинама отпада, извори-
ма и врстама, као и постојећем начину управљања отпадом (саку-
пљања, транспорта, рециклаже, третмана и одлагања). За израду 
анализе постојећег стања и израду пројекција количина отпада за 
наредни период коришћени су последњи доступни званични пода-
ци Агенције за заштиту животне средине. 

У складу са изменама Оквирне директиве ЕУ о отпаду и пре-
дложеним изменама и допунама Закона о управљању отпадом, де-
финиција комуналног отпада гласи:

„Комунални отпад je одвојено сакупљени отпад из домаћин-
ства, укључујући папир и картон, стакло, метал, пластику, биоот-
пад, дрво, текстил, амбалажу, отпадну електричну и електронску 
опрему, отпадне батерије и акумулаторе, кабасти отпад и мешани 
комунални отпад и/или одвојено сакупљени отпад из других изво-
ра, ако је тај отпад сличан по природи и саставу отпаду из дома-
ћинства, али не укључује отпад из производње, пољопривреде, 
шумарства, рибарства и аквакултуре, отпадна возила и грађевин-
ски отпад.”

У овом програму коришћена је методологија за прорачун 
укупне количине комуналног отпада и степена рециклаже у Репу-
блици Србији базиране на теренским мерењима коју је  усвојила 
Агенција за заштиту животне средине. Ова методологија је у скла-
ду са Оквирном директивом ЕУ о отпаду 2008/98/EУ и Имплемен-
тационом одлуком (EU) 2019/1004. Прорачун количина појединих 
врста амбалаже и амбалажног отпада је у складу са Имплемента-
ционом одлуком (EU) 2019/665 ће се примењивати од 1. јануара 
2023. године. Степен депоновања комуналног отпада ће се обрачу-
навати у складу са Директивом ЕУ о депонијама и Имплементаци-
оном одлуком (EU) 2019/1885 од 1. јануара 2023.

У 2020. години у Републици Србији је генерисано 2,95 ми-
лиона t комуналног отпада. Укупно је сакупљено и одложено 2,34 
милиона t, док је од те количине на регионалне санитарне депо-
није током 2020. године одложено је 558.568 t отпада, односно 
19% насталог комуналног отпада, према подацима Агенције за за-
штиту животне средине. На депоније је укупно одложено 79,45% 
комуналног отпада. Не постоји третман отпада пре одлагања на 
депоније. У Републици Србији просечан обухват сакупљања ко-
муналног отпада износи 86,4%. Рециклирано је 455.457 t комунал-
ног отпада, степен рециклаже износи 15,45%. Као што је напред 
наведено, разлог промене у висини степена рециклаже у односу 
на раније извештавање, је нова методологија обрачуна која се при-
мењује у ЕУ. 

Средња дневна количина комуналног отпада је 1,17 kg/ста-
новнику, односно 0,43 t/годишње. 

Табела 3.2. Количине комуналног отпада (Извор: Управљање отпадом у Републици Србији у периоду 2011 –2020. године; Агенција 
за заштиту животне средине, 2021.)

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Укупна количина створеног отпада (милиони t) 2,71 2,62 2,41 2,13 1,84 1,89 2,71 2,79 2,83 2,95
Количина отпада коју сакупе и одложе општинска ЈКП (милиони t) 2,09 1,83 1,92 1,67 1,36 1,49 2,33 2,22 2,24 2,34
Просечан обим сакупљања отпада (%) 77 ~ 70 80 ~80 82 ~82 83,7 87,2 86,2 86,4
Просечна дневна количина комуналног отпада по становнику (kg) 1,01 0,99 0,92 0,81 0,71 0,73 1,06 1,10 1,12 1,17
Просечна годишња количина по становнику (t) 0,37 0,36 0,34 0,30 0,26 0,27 0,39 0,40 0,41 0,43
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Табела 3.3. Количине генерисаног и третираног комуналног отпада у 2020. години (према Eurostat и OECD упитнику) 
Комунални отпад 2020.
Укупно генерисани комунални отпад* (t) 2.947.496
Отпад генерисан у домаћинствима (OECD) (t) 2.063.247
Отпад генерисан у другим изворима (OECD) (t) 884.249
Одвојено сакупљање (од укупно генерисаног комуналног отпада) (t) 482.515
Отпад oдложен или подвргнут поновном искоришћењу (од укупно генерисаног)* (t) 2.819.629
Искоришћење (t) 477.897
Припрема за поновну употребу (t) -
Рециклажа  – материјал (t) 444.274
 од чега Метали рециклирани из шљаке након инсинерације (t) -
Рециклажа  – компостирање и дигестија (t) 11.183
 од чега Одвојено сакупљање и рециклажа биоотпада на извору  – на пример, кућно компостирање (t) -
Искоришћење  – енергетско искоришћење (R1)* (t) 5.860
Искоришћење  – остало* (t) 16.580
Одлагање (t) 2.341.732
Одлагање  – инсинерација (D10)* (t) -
Одлагање  – депонија (D1, D5, D12)* (t) 2.341.732
Одлагање  – остало (D2-D4, D6-D7); (OECD) (t)
Покривеност системом сакупљања (%) 86,40

Табела 3.4. Количине материјала из комуналног отпада по групама 15 и 20 из Каталога отпада за 2020. годину

Комунални отпад Индексни број према 
Каталогу отпада

Генерисани 
комунални 

отпад (t)

Одвојено 
сакупљање (t)

Припрема за поновну 
употребу (t)

Рециклажа 
(t)

Енергетско 
искоришћење (t)

Остало 
искоришћење (t)

Укупно  2.947.496 482.515 - 455.457 5.860 16.580
Метали 20 01 40, 15 01 04, 15 01 11* 153.848 47.853 - 47.288 66 22
Метали одвојени после 
инсинерације отпада

20 01 40, 15 01 04, 
15 01 11* 0 0 - 0 0 0

Стакло 20 01 02, 15 01 07 120.838 22.238 - 21.998 0 0
Пластика 20 01 39, 15 01 02 356.021 55.293 - 45.219 3.606 6.012
Папир и картон 20 01 01, 15 01 01 382.802 229.973 - 225.049 2.025 626
Биоотпад 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01 1.179.870 11.469 - 11.183 71 102
Биоотпад одвојен и 
рециклиран на извору 20 01 08, 20 01 25, 20 02 01 0 0 - 0 0 0

Дрво 20 01 37*, 20 01 38, 15 01 03 99.429 27.945 - 17.867 89 9.808
Текстил 20 01 10, 20 01 11, 15 01 09 81.405 61 - 60 0 0
Електрична и електронска 
опрема 

20 01 21*, 20 01 23*, 
20 01 35*, 20 01 36 166.698 60.704 - 60.094 3 0

Батерије 20 01 33*, 20 01 34 70 21 - 20 0 0
Кабасти отпад 20 03 07 1.359 422 - 418 0 0
Мешани отпад 20 03 01, 15 01 06 354.957 0 - 0 0
Остало 50.199 26.536 - 26.261 0 10

На основу података Агенције за заштиту животне средине, може се закључити да 40% комуналног отпада представља биоотпад, 
која се састоји од баштенског отпада и отпада од хране. Удео биоотпада не укључује други потенцијално биоразградиви отпад попут 
папира и картона или текстила. Отпад од хране чини значајан проценат биоотпада у комуналном отпаду. Отпад од хране (20 01 08  – 
биоразградиви кухињски и отпад из ресторана) одлагањем на депоније, доводи до негативног утицаја на климу због производње метана 
током разградње, односно емисије гасова са ефектом стаклене баште, али и загађења површинских и подземних вода нутријентима који 
се излучују у процедну воду. 

Компоненте отпада из суве фракције које се могу рециклирати су пластика (12,1%), папир и картон (13%), стакло (4,1%) и метали 
(5,2%). Врсте отпада које су мање заступљене су: дрво, текстил, кабасти отпад, батерије и остали отпад. Морфолошки састав комуналног 
отпада је следећи:
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Слика 3.1. Просечан морфолошки састав мешовитог комуналног отпада у Републици Србији 2020. године, 2021. година 

Табела 3.5. Просечан морфолошки састав мешовитог комуналног отпада у Републици Србији у 2020. години

Фракције комуналног отпада Количина мешаног 
комуналног отпада

Количина одвојено 
сакупљеног отпада

Укупна количина 
комуналног отпада (t)

Удео у укупном комуналном 
отпаду (%)

Метали 105.994 47.853 153.848 5,2
Стакло 98.599 22.238 120.838 4,1
Пластика 300.728 55.293 356.021 12,1
Папир и картон 152.829 229.973 382.802 13,0
Биоотпад 1.168.401 11.469 1.179.870 40,0
Дрво 71.484 27.945 99.429 3,4
Текстил 81.344 61 81.405 2,8
Отпад од електронских и електричних производа 105.994 60.704 166.698 5,7
Батерије 49 21 70 0,002
Кабасти отпад 937 422 1.359 0,0
Мешани отпад 354.957 0 354.957 12,0
Остало 23.664 26.536 50.199 1,7
УКУПНО 2.464.981 482.515 2.947.496 100

Важан удео у биоразградивом комуналном отпаду предста-
вљају папир и картон. Већи део овог тока састоји се од амбала-
жног отпада, али и новина, часописа и сл. Овај посебан ток отпада 
има велики потенцијал за рециклажу.

Текстилни отпад (20 01 10  – одећа и 20 01 11  – текстил), као 
део биоразградивог отпада, такође негативно утиче на животну 
средину одлагањем на депоније. Целокупна количина текстилног 
отпада не може се сматрати биоразградивим отпадом, јер је само 
природни текстил биоразградив, али се текстилна одећа може по-
новно искористити. Текстилни отпад је тако један од већих, а ра-
стућих проблема у Републици Србији. Не постоји посебна инфра-
структура за одвојено сакупљање овог отпада.

Дрвни отпад углавном настаје у комерцијалним и индустриј-
ским активностима (амбалажа), али, у мањој стопи, и активности-
ма у домаћинствима (амбалажа неких уређаја, радови на санацији 
и поправци).

3.2.2. Постојећи систем за сакупљање комуналног отпада

Комуналне делатности у Републици Србији су, углавном, 
у надлежности јавних комуналних предузећа чији је оснивач 
општина. У неким општинама постоје уговори са стратешким 

партнерима о сакупљању или одлагању отпада. Сакупљање је 
организовано у урбаним областима, док су руралне области сла-
бије покривене. Одређени проблеми у руралним подручјима су 
последица неодговарајуће инфраструктурне опремљености, до-
ступности и организације. Највећи број локалних самоуправа има 
механизацију и возила за сакупљање отпада, међутим, постоји не-
достатак одговарајуће опреме за одвојено сакупљање отпада. 

Тренутно главни проблеми у вези са системом сакупљања ко-
муналног отпада укључују:

1) недовољан број и структура контејнера за сакупљање от-
пада;

2) неадекватну дистрибуција контејнера;
3) недостатак одговарајућих возила за превоз отпада;
4) неадекватну учесталост транспорта отпада;
5) неадекватне руте кретања возила.
У Републици Србији не постоји системски организовано 

одвојено сакупљање, сортирање и рециклажа комуналног отпада. 
Иако је примарна сепарација у Републици Србији утврђена зако-
ном и предвиђа одвајање пластике, папира, стакла и метала у по-
себно означеним контејнерима, одвојено сакупљање у пракси не 
функционише, осим спорадично у неким локалним самоуправама.



116 Број 12 1. фебруар 2022.

Одвојено сакупљање рециклабилних материјала, осим ам-
балажног отпада из домаћинстава, још увек није спроведено на 
одговарајући начин. Јавна комунална предузећа одговорна за са-
купљање су 2013. године први пут пријавила одвојено сакупљање 
рециклабилних материјала.

За сакупљање отпада користе се разне врсте специјалних во-
зила, као што су: возила за сакупљање отпада са потисном пло-
чом, са ротопресом, аутоподизачи за контејнере отвореног типа, 
обични камиони и трактори с приколицом. Учесталост сакупљања 
варира од општине до општине. 

У урбаним подручјима других градова и општина, најчешће 
се сакупљање врши једном дневно или два пута недељно. У ру-
ралним областима и у областима у којима свако домаћинство има 
своју канту за отпад, најчешћа учесталост сакупљања је једном 
недељно. У градским областима за комунални отпад најчешће се 
користи контејнер од 1,1 m³, док у неким градским срединама по-
стоје подземни контејнери од 3 m³ и 5 m³. У полу-урбаним обла-
стима најчешће се користе канте од 120 l и 240 l (свако домаћин-
ство има своју канту за отпад). У руралним срединама, где нема 
станова, отпад се сакупља из домаћинстава у пластичним џакови-
ма или кантама од 240/140/80 l.

Само неколико локалних самоуправа има центре за сакупља-
ње отпада („рециклажна дворишта”). 

Линије за секундарну сепарацију отпада постоје у неким ло-
калним самоуправама: Београду, Новом Саду, Суботици, Сремској 
Митровици, Пироту, Ужицу, Јагодини и Лесковцу и друге које су 
мањих капацитета и функционалности.

Опасан отпад из домаћинстава не сакупља се одвојено од 
тока мешовитог комуналног отпада.

За сакупљање комуналног отпада (отпад из домаћинстава и 
сличан комерцијални, индустријски и институционални отпад), 
укључујући одвојено сакупљање фракција (категорија отпада 20), 
издате су следеће дозволе оператерима до октобра 2021. године: 
137 дозвола за сакупљање; 178 дозвола за транспорт, и 98 дозвола 
за складиштење (регистар Агенције о издатим дозволама за упра-
вљање отпадом). 

3.2.3. Постојећа инфраструктура за третман и одлагање 
комуналног отпада

Управљање отпадом сматра се активношћу од општег инте-
реса и може га спроводити или јавно предузеће према Закону о 
јавним предузећима, или приватна предузећа делегирањем актив-
ности у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и кон-
цесијама.

Инфраструктурни систем за рециклажу није уравнотежен 
да би се укупна ефикасност била максимална; мрежа за одвојено 
сакупљање отпада није довољно развијена у односу на постојеће 
капацитете за рециклирање. Постоји неколико регистрованих по-
стројења за рециклирање ПЕТ-а и друге врсте пластике, метала, 
папира итд. 

Иако комунални отпад садржи висок степен биоразградивог 
удела, не постоји мрежа постројења за биолошки третман кому-
налног отпада, осим у регионалном центру за управљање отпадом 
у Суботици. Република Србија нема потребну инфраструктуру за 
смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније.  

У Републици Србији се планира изградња три постројења за 
контролисано спаљивање комуналног отпада. Изградња једног по-
стројења је у току у Београду и почетак рада је планиран за 2022. 
годину, док је у току пројектовање постројења за контролисано спа-
љивање комуналног отпада и производњу електричне и топлотне 
енергије из нерециклабилног отпада у Нишу и Крагујевцу. Цемента-
ре у Беочину и Новом Поповцу имају дозволе за термички третман  
(коинсинерацију) одређених високо-калоричних фракција комунал-
ног отпада и других посебних токова отпада у цементним пећима.

За одлагање неопасног отпада користе се регионалне санитар-
не депоније које представљају санитарно-технички уређен простор 
на коме се одлаже отпад који настаје на јавним површинама, у до-
маћинствима, у производним и услужним делатностима, у проме-
ту или употреби, а који нема својства опасних материја и не може 
се прерађивати односно рационално користити као индустријска 
сировина или енергетско гориво. Не постоји третман отпада пре 
одлагања на депоније. Поред ових депонија, у употреби је и велики 
број несанитарних, општинских депонија и сметлишта.

На територији Републике Србије постоји одређен број изгра-
ђених и оперативних  трансфер станица за претовар отпада ради 
транспорта на регионалне санитарне депоније.

Региони за управљање отпадом формирају се сарадњом једи-
ница локалне самоуправе. Од 26 региона за управљање отпадом 
колико је предвиђено мерама из Стратегије у 13 региона су успо-
стављена регионална предузећа за управљање отпадом, а још 12 
региона је потписало међуопштинске споразуме, али у њима нису 
још увек основана регионална предузећа. Неке општине су се при-
дружиле другим регионима у односу на оне у којима су били пред-
виђени Стратегијом, док се неки региони удружују. Ниво промена 
који се захтева у институцијама у Републици Србији, у релатив-
но кратком периоду, препознат је као један од главних изазова за 
успешну имплементацију Директиве о депонијама.

Табела 3.6. Региони за управљање отпадом у Републици Ср-
бији (Извор: Специфични план за имплементацију Директиве ЕУ 
1999/31/EC о депонијама)
Регион Општине
Сремска 
Митровица Богатић, Рума, Сремска Митровица, Шабац, Шид.

Панчево Ковин, Ковачица, Опово, Панчево.
Инђија Инђија, Ириг, Пећинци, Сремски Карловци, Стара Пазова.

Ужице Ариље, Бајина Башта, Чачак, Чајетина, Ивањица, Косјерић, 
Лучани, Пожега, Ужице.

Пирот Бабушница, Бела Паланка, Димитровград, Пирот.
Кикинда Ада, Бечеј, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј.
Лапово Деспотовац, Лапово, Рача, Свилајнац.

Јагодина Ћуприја, Јагодина, Параћин, Смедеревска Паланка, Велика 
Плана.

Лесковац Бојник, Црна Трава, Лебане, Лесковац, Медвеђа, Владичин Хан, 
Власотинце.

Суботица Бачка Топола, Чока, Кањижа, Мали Иђош, Нови Кнежевац, 
Сента, Суботица.

Ваљево
Барајево, Коцељева, Лајковац, Лазаревац, Љиг, Мионица, 
Обреновац, Осечина, Уб, Ваљево, Владимирци, Крупањ, 
Лозница, Мали Зворник, Љубовија.

Зрењанин Сечањ, Тител, Житиште, Зрењанин.
Нова Варош Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница.
Врање Босилеград, Бујановац, Прешево, Сурдулица, Трговиште, Врање.

Београд
Чукарица, Гроцка, Младеновац, Нови Београд, Палилула, 
Раковица, Савски венац, Сопот, Стари Град, Сурчин, Вождовац, 
Врачар, Земун, Звездара.

Нови Сад Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Нови Сад, Србобран, 
Темерин, Врбас, Жабаљ.

Ниш Алексинац, Гаџин Хан, Куршумлија, Дољевац, Житорађа, 
Мерошина, Ниш, Прокупље, Ражањ, Сокобања, Сврљиг.

Сомбор Апатин, Бач, Кула, Оџаци, Сомбор.
Вршац Алибунар, Бела Црква, Пландиште, Вршац.
Зајечар Бољевац, Бор, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин, Зајечар.
Смедерево Голубац, Смедерево, Велико Градиште.

Крагујевац Аранђеловац, Баточина, Горњи Милановац, Кнић, Крагујевац, 
Топола, Рековац.

Краљево Краљево, Врњачка Бања, Трстеник
Рашка Нови Пазар, Рашка, Тутин
Крушевац Александровац, Брус, Ћићевац, Крушевац, Варварин, Блаце

Пожаревац Кучево, Мало Црниће, Петровац, Пожаревац, Жабари, 
Жагубица.

У складу са ЕУ стандардима, до краја 2021. године укупно 
је изграђено десет регионалних санитарних депонија и још две 
које нису регионалног типа. Санитарне депоније у функцији су 
следеће:

1) регионална санитарна депонија „Дубоко”, Ужице;
2) регионална санитарна депонија „Врбак”, Лапово;
3) регионална санитарна депонија Кикинда;
4) регионална санитарна депонија „Гигош”, Јагодина;
5) регионална санитарна депонија „Жељковац  – Депонија 

два”, Лесковац;
6) регионална санитарна депонија „Мунтина падина”, Пирот;
7) регионална санитарна депонија „Јарак”, Сремска Митро-

вица;
8) регионална санитарна депонија Панчево;
9) регионална санитарна депонија Суботица;
10) регионална санитарна депонија „Винча”, Београд; 
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11) санитарна депонија „Метерис”, Врање;
12) санитарна депонија „Вујан”, Горњи Милановац.
Идентификовани су региони који ће у наредном периоду за 

одлагање отпада користити постојеће регионалне санитарне депо-
није у суседним регионима. Одлука о заједничком обезбеђивању 
и спровођењу управљања отпадом („Службени гласник РС”, брoj 
45/18) подржава овај приступ.

Табела 3.7. Количина отпада који се одлаже на санитарне 
депоније у тонама годишње (Извор: Управљање отпадом у Репу-
блици Србији у периоду 2011 –2020. године; Агенција за заштиту 
животне средине, 2021. године)
Санитарна депонија 2017. 2018. 2019. 2020.
РСД „Дубоко”, Ужице 75.295 79.764 82.214 83.541
РСД „Врбак”, Лапово 41.266 35.264 68.166 57.396
РСД Кикинда 50.411 55.056 50.231 37.478
РСД „Гигош”, Јагодина 62.893 61.660 75.360 69.042
РСД „Жељковац  – Д2”, Лесковац 69.255 71.102 71.369 82.953
РСД „Мунтина падина”, Пирот 29.987 28.456 30.903 30.654
РСД „Јарак”, Сремска Митровица 50.912 51.080 55.369 56.680
РСД Панчево 25.815 25.358 28.562 76.225
РСД Суботица - - 4.056 27.382
СД „Метерис”, Врање 16.841 17.247 20.087 21.946
СД „Вујан”, Горњи Милановац 15.203 14.655 14.580 15.361
РСД „Винча”, Београд - - - -
Укупно 437.878 439.642 500.897 558.568

Укупно 19% насталог комуналног отпада, односно 558.568 t од-
ложено је 2020. године на ове санитарне депоније (oдлaгaњe oтпaдa 
сaмo нa адекватне дeпoниje кoje су прojeктoвaнe и рaдe у склaду сa 
oдрeдбaмa Дирeктивe), у складу са чланом 14. Директиве ЕУ о депо-
нијама, док се остале количине комуналног отпада и даље одлажу на 
несанитарне депоније.

Регионални центри за управљање отпадом су организовани 
кроз јавно-приватно партнерство, јавна комунална предузећа и 
друштва са ограниченом одговорношћу у јавном власништву.

Поред регионалних санитарних депонија, постоји више од 
120 општинских депонија које нису у складу са стандардима жи-
вотне средине и које примају на одлагање комунални отпад који 
се организовано сакупља. Када буде изграђена комплетна инфра-
структура за управљање отпадом, ове депоније ће бити затворене 
и рекултивисане. Још увек постоји велики број дивљих депонија, 
преко 3.500, које су ван контроле општинских комуналних пре-
дузећа, веома различитих димензија и фактора ризика. На дивља 
сметлишта, ван контроле општинских јавних комуналних предузе-
ћа, баца се око 20% генерисаног комуналног отпада у Републици 
Србији. У већини случајева дивља сметлишта се налазе у сеоским 
срединама и последица су недостатка средстава за проширење си-
стема сакупљања отпада, али и недовољне организације управља-
ња отпадом на локалном нивоу. 

3.3. Индустријски и опасан отпад

3.3.1. Врсте и количине индустријског и опасног отпада

Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или 
са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и прате-
ћих минералних сировина из рудника и каменолома, док је опасан 
отпад онај отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији 
опасних материја може проузроковати опасност по животну сре-
дину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактери-
стика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у 
коју је опасан отпад био или јесте упакован.

Привредни субјекти извештавају Агенцију за заштиту жи-
вотне средине о отпаду који производе у току своје делатности 
и начину поступања са произведеним отпадом. Према подаци-
ма Агенције за заштиту животне средине, у Републици Србији 
је 2020. године створено укупно 9,57 милиона t отпада, од чега 
приближно 68.000 t опасног отпада. Термоенергетски објекти су 
највећи произвођачи отпада. Пепео, шљака и прашина из котла 
заједно са летећим пепелом од сагоревања угља који у Каталогу 
отпада имају ознаку 10 01 генерисани су у количини од 7,78 ми-
лиона t, односно чине 81% укупне количине произведеног отпада. 
Заступљене су у значајним количинама и друге врсте отпада који 

потичу из термичких процеса: непрерађена шљака, отпади од пре-
раде шљаке, чврсти отпади на бази калцијума, настали у процесу 
одсумпоравања гасова (Извештај о стању животне средине 2020, 
2021). Летећи пепео од сагоревања угља се може искористити у 
грађевинарству, уместо да се одлаже на депоније. Тренутно се пре-
даја летећег пепела врши за потребе производње цемента. Извозе 
се одређене количине гипса из процеса одсумпоравања, који има 
статус нуспроизвода.

Након тога по количини следе ископ и земља настали током 
грађевинских делатности, солидификовани и други отпади из по-
стројења за обраду отпада, отпадна амбалажа и отпадни метали.

Од укупно произведене количине отпада пријављен је начин 
поступања за 1.763.052 t (18%), док је 7.812.437 t (82%) остало на 
локацијама где је отпад произведен, што углавном представља ле-
тећи пепео од сагоревања угља. Отпади од прераде шљаке из ин-
дустрије гвожђа и челика из 10 02 такође чине велике количине 
одложеног отпада и отпада подвргнутог поновном искоришћењу. 
Од извезених количина отпада који није опасан највише су засту-
пљени метали који садрже гвожђе. 

Табела 3.8. Количине отпада генерисане у Републици Србији 
2020. године (у тонама), према категоријама из Каталога отпада 
(Извор: Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 
2020. годину, 2021. Агенција за заштиту животне средине)
Група  Отпад Количина (t)
01 Рударство -
02 Пољопривреда и припрема и прерада хране 117.767
03 Дрвна индустрија, папир, картон 46.090
04 Кожарска, крзнарска и текстилна индустрија 8.617
05 Прерада нафте, природног гаса и третмана угља 1.884
06 Неорганска хемијска индустрија 779
07 Органска хемијска индустрија 7.590
08 Премази, лепкови, заптивачи и штампарске боје 3.776
09 Фотографска индустрија 803
10 Отпади из термичких процеса 8.379.777
11 Заштита метала и других материјала 2.726
12 Обликовање и површинска обрада метала и пластике 44.155
13 Отпадна уља и остаци течних горива 8.098
14 Отпадни органски растварачи, средства за хлађење 133
15 Амбалажни отпад, апсорбенти, крпе за брисање 135.110
16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 70.039
17 Грађевински отпад и отпад од рушења 320.879
18 Отпад од здравствене заштите људи и животиња 3.452
19 Отпади из постројења за обраду отпада 337.457
20 Комунални и слични отпади 86.260
УКУПНО 9.575.392

Генерисани опасни отпад углавном чине: муљеви и филтер 
колачи из третмана гаса који садрже опасне супстанце. Значајне 
количине опасног отпада предатог на третман поновним искори-
шћењем представљају отпади који садрже уља и посебно саку-
пљен електролит из батерија и акумулатора. Опасне компоненте 
уклоњене из одбачене опреме, киселине за чишћење и шљаке из 
термичке металургије олова представљају највеће количине опа-
сног отпада који је извезен. 

Табела 3.9. Опасан индустријски отпад и комерцијални отпад 
у Републици Србији, 2020. година. Најзначајнији токови отпада по 
количинама (Агенција за заштиту животне средине, 2021. године)
Индексни 

број Отпад Количина 
(t)

10 02 13* муљеви и филтер  – колачи (погаче) из процеса третмана 
гаса који садрже опасне супстанце 10.728

16 07 08* отпади који садрже уље 7.454

18 01 03* отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним 
захтевима због спречавања инфекције 3.134

16 02 15* опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме 2.778

15 01 10* амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је 
контаминирана опасним супстанцама 2.531

13 02 08* остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање 2.463

16 06 06* посебно сакупљени електролити из батерија и 
акумулатора 2.330

16 06 01* оловне батерије 2.329
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10 02 07* чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже 
опасне супстанце 2.256

17 02 04* стакло, пластика и дрво које садрже опасне супстанце 
или су контаминирани опасним супстанцама 2.114

10 04 01* шљака из примарне и секундарне производње 1.962
17 05 03* земља и камен који садрже опасне супстанце 1.822
10 10 11* остале чврсте честице које садрже опасне супстанце 1.776

20 01 35*
одбачена електрична и електронска опрема другачија од 
оне наведене у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне 
компоненте

1.673

05 01 03* муљеви са дна резервоара 1.621

15 02 02*

апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере 
за уље који нису другачије специфицирани), крпе 
за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани 
опасним супстанцама

1.430

13 05 06* уља из сепаратора уље/вода 1.208

19 12 11*
други отпади (укључујући мешавине материјала) 
од механичког третмана отпада који садрже опасне 
супстанце

1.166

11 01 05* киселине за чишћење 1.137
 остале врсте отпада 15.960
УКУПНО 67.872

Удео опасног отпада у периоду 2011 –2019. године се кретао 
од 0,6% до 1,3% у односу на укупни произведени отпад. У 2020. 
години удео опасног отпада у укупној количини отпада је износио 
0,6%.

Постоје, међутим, и заостале количине наслеђене због недо-
статка бриге о отпаду у претходном периоду. Непропорционално 
је висок степен настајања индустријског отпада по јединици прои-
звода, нерационално је коришћење сировина и ниска је енергетска 
ефикасност индустрије. У Републици Србији количина произведе-
ног отпада у односу на БДП је 260,8 t/мил $.

Израђен је Катастар контаминираних локација у Републици 
Србији. Катастар контаминираних локација представља скуп по-
датака о угроженим, загађеним и деградираним земљиштима и 
он је саставни део Информационог система земљишта који води 
Агенција за заштиту животне средине. Стање и квалитет земљи-
шта на контаминираним локацијама прате се на годишњем нивоу. 

Према статистичким подацима Агенције за заштиту животне 
средине, у 2020. години, на депоније (операцијa D5) је одложено 
11.658 t опасног отпада. Најзаступљенија врста опасног отпада 
била је 10 02 13*  – Муљеви и филтер  – погаче из процеса третмана 
гаса који садрже опасне супстанце (10.800 t).

За производњу енергије (операција R1) је у 2020. години ис-
коришћено је око 9.000 t опасног отпада, према подацима доста-
вљеним Агенцији за заштиту животне средине. Најзаступљеније 
врсте опасног отпада које су се користиле за производњу енергије 
биле су 16 07 08*  – Отпади који садрже уље (4.965 t), 17 05 03*  – 
Земља и камен који садрже опасне супстанце (1.500 t), отпад из 
групе 13  – Отпади од уља и остатака течних горива (1.170 t) и 19 
12 11*  – други отпади (укључујући мешавине материјала) од ме-
ханичког третмана отпада који садрже опасне супстанце (533 t).

Поред тога, у Републици Србији је 2020. године око 80.000 t 
опасног отпада третирано у операцијама рециклаже/поновног ис-
коришћења материјала (операције R2 –R11). Поступци рециклаже/
поновног искоришћења материјала највише су користили врсте 
отпада под следећим индексним бројевима 20 01 35*  – Одбачена 
електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 
01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте (37.137 t) и 16 06 
01*  – Оловне батерије (15.838 t). 

Табела 3.10. Количине опасног отпада третиране у Републи-
ци Србији 2020. године по операцијама поновног искоришћења/
одлагања (Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2021. го-
дине)
Операција Врста операција одлагања/поновног искоришћења Количина (t)
D5 Одлагање отпада у посебно пројектоване депоније 11.658

R1 Коришћење отпада првенствено као горива или 
другог средства за производњу енергије 9.164

R2 Регенерација/прерада растварача 13

R3 Рециклажа/прерада органских материја који се не 
користе као растварачи 3.732

R4 Рециклажа/прерада метала и једињења метала 57.507
R5 Рециклажа/прерада других неорганских материјала 265

R7 Обнављање компонената које се користе за смањење 
загађења 8.563

R9 Ре-рафинација или други начин поновног 
искоришћења отпадног уља 1.264

R10 Излагање отпада процесима у земљишту који имају 
корист за пољопривреду или еколошки напредак 718

R11 Коришћење отпада добијеног било којом операцијом 
од Р1 до Р10 8.898

УКУПНО 101.782

Не постоји организовано сакупљање опасног отпада из дома-
ћинстава. Из тог разлога не постоје ни одговарајући подаци.

3.3.2. Постојећи систем за сакупљање индустријског и опасног 
отпада

Тренутно на територији Републике Србије не постоји редо-
ван систем сакупљања опасног отпада. Тренутно се систем саку-
пљања опасног отпада првенствено заснива на економској вредно-
сти отпада. На пример, у сваком случају се сакупља отпадно уље 
одређеног квалитета (високе калоријске вредности) или оловне 
батерије, који се могу продати корисницима у формалном или не-
формалном сектору управљања отпадом. Нема довољно информа-
ција о сакупљању неких токова опасног отпада без позитивне еко-
номске вредности (киселине, хемијски отпад, отпад контаминиран 
уљем, муљ итд.).

Не постоји посебно законодавство о одвојеном сакупљању и 
управљању опасним отпадом из домаћинстава у Републици Срби-
ји. Одређени опасни отпад из домаћинстава, попут отпада од елек-
тричне и електронске опреме и батерија, сакупља се под управом 
општина и у контексту посебних токова отпада. За други опасни 
отпад из домаћинстава, нпр. отпадно уље, фармацеутски отпад 
(лекови са истеклим роком трајања) и хемијски отпада или лако-
ве, до сада у Републици Србији није успостављен редован систем 
сакупљања.

Табела 3.11. приказује број важећих дозвола за управљање 
отпадом издатих за сакупљање, транспорт, складиштење и трет-
ман опасног отпада у Републици Србији према регистру Агенције 
о издатим дозволама за управљање отпадом на територији Репу-
блике Србије.

Табела 3.11. Број важећих дозвола за сакупљање, транспорт, 
складиштење, третман и одлагање опасног отпада до маја 2021. 
године (Извор: Агенција за заштиту животне средине)

Активност управљања 
отпадом

Број важећих дозвола 
(Министарство заштите 

животне средине)

Број важећих дозвола 
(АП Војводина)

Сакупљање 246 14
Транспорт 190 13
Складиштење 116 42
Третман 103 28
Одлагање 3 2
УКУПНО 658 99

3.3.3. Постојећа инфраструктура за третман и одлагање 
индустријског и опасног отпада

Недостатак инфраструктуре за третман и одлагање опасног 
отпада представља посебан проблем. Капацитет за третман широ-
ког спектра опасног индустријског отпада на територији Републи-
ке Србије није довољан. 

Постоји ограничен капацитет за физичко-хемијски третман 
опасног отпада и само ограничени капацитети за одлагање опа-
сног отпада. 

Нема довољно капацитета за складиштење опасног отпада. У 
таквим околностима, произвођачи опасног отпада, опасни отпад 
привремено складиште на својим локацијама у привременим скла-
диштима.

На територији Републике Србије још увек не постоји нацио-
нално постројење за третман опасног индустријског отпада, као ни 
централна регионална складишта опасног отпада, иако је планско 
решење дато у Просторном плану Републике Србије из 2010. годи-
не. У приватном сектору постоји неколико постројења која врше 
третман опасног отпада и постројења чија се изградња планира. 
Недостају капацитети за инсинерацију органског индустријског и 
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медицинског отпада. Коначно, до сада није успостављен систем 
сакупљања опасног отпада из домаћинстава.

Дозволу да приме одређене врсте опасног отпада имају три 
регионалне санитарне депоније, које примарно раде као регио-
налне санитарне депоније за неопасан отпад. Ове депоније имају 
одвојене ћелије за прихват отпада који садрже азбест, други опа-
сан отпад од грађења и рушења и солидификовани опасан отпад. 
Још само једна депонија има дозволу за одлагање опасног отпада. 
Она постоји у оквиру железаре „HBIS Serbia” и користи се за ин-
терне потребе.

Табела 3.12. Депоније у Републици Србији које имају касете 
за одлагање опасног отпада
Оператер Место Капацитет (m³)
FCC eko д.о.о. Регионална депонија Врбак 
Лапово Лапово 12.876

FCC Кикинда д.о.о. Кикинда Кикинда 38.285
PWW депонија два д.о.о. Лесковац Лесковац 1.600
HBIS Serbia Смедерево 240.000

У Републици Србији постоје три фабрике за производњу це-
мента:

1) Lafarge Србија, Беочин;
2) CRH Србија, Поповац, Параћин;
3) Titan Цементара Косјерић, Косјерић. 
Lafarge и CRH у Србији имају дозволу за термички третман 

опасног и неопасног отпада као алтернативног горива, док је Тitan 
у процедури добијања дозволе. Неопасан и опасан отпад кори-
шћен је као алтернативно гориво у фабрикама цемента у претход-
ном периоду. Поред тога, ова индустрија у Републици Србији, као 
алтернативну сировину, користи више од 300.000 t неопасног и 
опасног отпада годишње (највише летећег пепела и гранулисане 
шљаке из високе пећи).

У 2020. години одложено је 11.658 t опасног отпада. Опасан 
отпад је претежно одложен на депонију за одлагање индустријског 
опасног отпада, а 240 t је одложено на депоније регионалног ка-
рактера које имају дозволу за одлагање опасног отпада. Опасан 
отпад који је одложен на регионалне депоније чине грађевински 
и изолациони материјали који садрже азбест, а на депонији инду-
стријског отпада су претежно одложени муљеви и филтер колачи 
који садрже опасне супстанце.

Недостатак инфраструктуре за третман отпада у Републици 
Србији, отворио је, као једину могућност за коначно збрињавање 
отпада, извоз на третман у овлашћена и регистрована постројења 
у ЕУ (инсинератори, постројења за физичко-хемијски третман, 
рудници соли и др.). Предузећа која извозе отпад су из домена 
фармацеутске индустрије, електроенергетике, извози се и лабора-
торијски отпад из неких медицинских установа. Највише се изво-
зи PCB отпад. 

3.4. Посебни токови отпада

3.4.1. Врсте и количине посебних токова отпада

На посебне токове отпада примењује се принцип продуже-
не одговорности произвођача, односно, произвођач или увозник 
плаћају накнаду приликом стављања на тржиште ових производа 
у циљу њиховог ефикасног сакупљања и третмана, а на основу 
Уредбе о производима који после употребе постају посебни токо-
ви отпада, обрасцу дневне евиденције и о количини и врсти про-
изведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и 
роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања 
накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања 
и плаћања накнаде.

Отпадне гуме

Отпадне гуме су дефинисане као неопасан отпад (ознака от-
пада 16 01 03). Гуме за путничка возила и теретна возила пред-
стављају око 85% од укупног броја произведених гума. Републи-
ка Србија има значајну производњу аутомобилских гума, од чега 
се знатан удео извози. У 2020. години на тржиште је стављено 
39.882,3 t гума (нпр. гуме са трактора, камиона, аутобуса и ви-
љушкара). Поновно је искоришћено 49.512 t отпадних гума, а од-
ложено је 72 t. Око 27.000 t отпадних гума је рециклирано (R5). 

Увезено је 6.186 t отпадних гума. Отпадне гуме се користе и као 
гориво из отпада (RDF) у индустрији цемента у Србији. Количина 
која је употребљена за сагоревање (R1) у цементарама износила 
је око 6.123 t (Производи који после употребе постају посебни то-
кови отпада у Републици Србији у 2020. години, 2021.). Опције 
третмана отпадних гума укључују рециклажу отпадних гума и њи-
хову употребу у енергетске сврхе. Најмање 80% укупне количине 
отпадних гума сакупљених у претходној години треба рециклира-
ти, а не више од 20% искористити у енергетске сврхе. Не постоји 
посебна шема сакупљања отпадних гума.

Истрошене батерије и акумулатори

Акумулатор и батерија јесте сваки извор електричне енергије 
произведене претварањем хемијске енергије, а који може да се са-
стоји од једне или више примарних батеријских ћелија (које се не 
могу пунити) или једне или више секундарних батеријских ћелија 
(које се могу пунити). Република Србија има производњу оловних 
акумулатора, никл-кадмијумских акумулатора и сребро-цинк ба-
терија. Према подацима Агенције за заштиту животне средине, у 
Републици Србији је, током 2020. године, стављено на тржиште 
17.950,7 t акумулатора и батерија. Од тога 13.599,8 t су стартери, 
односно аутомобилске батерије, 461 t су преносиве батерије и 
акумулатори, а 3.889,9 t су индустријске батерије и акумулатори. 
Током 2020. године за поновно искоришћење прерађено је 15.839 
t батерија и акумулатора, од чега је 4.782 t увезено из иностран-
ства. Из Републике Србије је током 2020. године извезено 4.280 t 
батерија и акумулатора (Производи који после употребе постају 
посебни токови отпада у Републици Србији у 2020. години, 2021.).

Међутим, до сада не постоји интегрисан систем прикупљања 
ни за преносиве батерије ни за индустријске акумулаторе и бате-
рије.

Отпадна уља

У 2020. години на тржиште у Републици Србији пласирано 
је 36.792,9 t уља, а третирано је само 2.178 t и извезено је 730 t 
отпадног уља, према подацима Агенције за заштиту животне 
средине. Све врсте отпадних минералних уља класификоване су 
као опасан отпад. Дозволу за третман одређених врста отпадних 
уља, у 2020. години имало је 25 компанија. Претпоставља се да се 
много веће количине отпадног уља сакупе у неформалном секто-
ру. Побољшање одвојеног сакупљања различитих врста отпадних 
минералних уља и побољшање третмана су приоритет да би се по-
стигла висока стопа рециклаже отпадног уља.

Отпад од електричне и електронске опреме

Отпад од електричне и електронске опреме укључује опре-
му и уређаје, као и склопове и саставне делове који настају у ин-
дустрији. Отпад од електричне и електронске опреме према Ка-
талогу отпада разврстан је у групу са индексним бројем отпада 
16 02 и 20 01. Отпад од електричних и електронских производа 
чине отпадни апарати из домаћинстава (телевизори, радио-апара-
ти, фрижидери, замрзивачи итд.), рачунари, телефони, касетофо-
ни итд. Већина овог отпада спада у опасан отпад због компоненти 
које садржи.

Постоји мало података о количини генерисаног и сакупље-
ног отпада од електричне и електронске опреме. Поред тога, не 
постоје подаци о поступању са опасним електронским отпадом и 
мали је број оператера који се баве рециклажом ове врсте отпада. 
Процене количине електричне и електронске опреме која се ста-
вља на тржиште, показују да се последњих година на тржиште у 
Републици Србији пласирало око 60.000 t електричне и електрон-
ске опреме. Према подацима Агенције за заштиту животне среди-
не, током 2020. године оператери су пријавили да су операцијама 
поновног искоришћења трeтирали 41.716 t отпада од електричне и 
електронске опреме. У истом периоду је извезено 5 t отпадне елек-
тричне и електронске опреме. Извезено је и 3.831 t компоненти 
које су уклоњене из одбачене опреме, односно које су настале на-
кон демонтаже отпадне електричне и електронске опреме за коју 
су оператери пријавили да су извршили третман операцијама по-
новног искоришћења. На основу пријављених података о третира-
ним количинама, процењује се да је прикупљена количина 6,3 kg/
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становник/год. Прикупљање отпада од електричне и електронске 
опреме из домаћинстава још увек је на недовољном нивоу. Покре-
нуто је успостављање система за прикупљање отпадне електричне 
и електронске опреме из домаћинстава.

Слика 3.2. Количина отпада од електричне и електронске 
опреме третирана у периоду 2011 –2020. године у Републици Ср-
бији, у тонама (Извор: Агенција за заштиту животне средине, го-
дишњи извештај, 2021. године)

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу сакупљају се 
одвојено од осталог отпада, у складу са Правилником о начину и 
поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима које 
садрже живу („Службени гласник РС”, број 97/10). Отпадне флу-
оресцентне цеви према Каталогу отпада разврстан су у групу са 
индексним бројем отпада 20 01 21*. Према подацима Агенције за 
заштиту животне средине, око 300 t отпада ознаке 20 01 21*  – флу-
оресцентне цеви и други отпад који садржи живу, прикупљено је 
у 2020. години (Извештај о стању животне средине 2020., 2021.). 
Подаци из држава чланица ЕУ показују да се може очекивати ко-
личина од 2.100 t годишње. 

Отпадна возила

Отпадна возила су хетерогеног састава, и чини их отприлике 
55 –70% гвожђа/челика, 3 –8% обојених метала, 8 –18% пластике и 
текстила, 2 –4% гума, 2 –5% стакла, 2 –5% радних флуида и 5 –10% 
осталих материјала. Aутомобил се састоји од више од 10.000 поје-
диначних делова и отприлике 40 различитих материјала. Отпадна 
возила садрже опасне материје као што су гориво, моторно уље, 
филтер за уље, кочиона течност, расхладни флуиди, батерије, ек-
сплозив (ваздушни јастуци), опасни електронски делови и слично. 
Како код старих аутомобила постоји наслеђени проблем азбеста 
(нпр. кочне плочице) и полихлоровани бифенили (нпр. у конден-
заторима). Рециклер осигурава безбедно расклапање (тј. уклања-
ње опасних компоненти, поновно искоришћење резервних делова 
итд.).

Последњих година у Републици Србији се годишње на тржи-
ште пласира у просеку 160.000 t возила (у 2020. години  – 157.955,3 
t). Процењује се да се годишње генерише око 40.000 t отпадних 
возила. Према подацима Агенције за заштиту животне средине, 
пријављена количина генерисаних отпадних возила у 2020. годи-
ни била је 22.000 t, укључујући отпад од демонтаже и одржавања 
возила, док третиране количине укључују само 2.391 t третираних 
отпадних возила (16 01 04 * и 16 01 06). За сада у Србији не по-
стоје потпуно поуздани подаци о припреми за поновну употребу 
и третман отпадних возила. Дозволу за управљање отпадним во-
зилима као неопасним отпадом имају 302 предузећа, док дозволу 
за управљање отпадним возилима као опасним отпадом имају 43 
предузећа.

Отпад који садржи азбест

Употреба азбеста (17 06 01* и 17 06 05*) је забрањена у ЕУ 
још од 2005. године. Као последица те забране, азбест се данас у 
ЕУ нити производи, нити користи. Међутим, услед његове широке 

употребе у прошлости, отпад који садржи азбест може се наћи у 
грађевинском отпаду, и то у различитим производима, као што су 
азбестно-цементни кровни покривачи тзв. салонит плоче, зидови 
малтерисани цементно-азбестном смешом, подне плочице од сме-
ше PVC-а и азбеста  – виназ плоче, неке врсте водоводних цеви, 
противпожарна изолација, облоге за аутомобилске кочнице, итд.

Отпад који садржи азбест, отпад под индексним бројевима 17 
06 01* и 17 06 05*, мора се одвајати на месту настанка и директ-
но транспортовати у одговарајућој амбалажи (на пример, у џам-
бо врећама) ради одлагања на депоније које имају одговарајућу 
дозволу за прихват овог отпада. Рециклажа или поновно искори-
шћење азбеста није дозвољена, с обзиром да је употреба азбеста 
забрањена у складу са прописима о управљању хемикалијама.

Према достављеним подацима оператера који имају дозво-
лу за одлагање ове врсте отпада одложено је 240 t отпада који је 
сачињен од грађевинских и изолационих материјала који садрже 
азбест и припадају групи 17 према Каталогу отпада и третирано 
тек 2,1 t. У односу на претходну годину смањене су количине од-
ложеног и третираног отпада који садржи азбест (Производи који 
после употребе постају посебни токови отпада у Републици Срби-
ји у 2020. години, 2021.).

Амбалажни отпад

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом регулисано је 
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду. Амбалажни отпад обу-
хвата низ врста отпада који су Каталогу отпада дати у поглављу 
15 01.

Амбалажни отпад у просеку чини 14% стакла, 25% пласти-
ке, 34% папира и картона, 5% метала, 21% дрвета и мање од 1% 
остатка. 

У Републици Србији рециклирање амбалажног отпада у 
складу са начелом одговорности произвођача, подржава седам 
оператера система управљања амбалажним отпадом („колективне 
шеме”). Колективне шеме пружају услугу преузимања свих обаве-
за произвођача/увозника. У поређењу са опцијом индивидуалног 
испуњавања обавеза, предност ових шема је што имају могућност 
преговарања свих услуга и цена за веће количине отпада. Ови опе-
ратери управљања амбалажним отпадом организују прикупљање 
и рециклирање индустријског, комерцијалног и комуналног амба-
лажног отпада. Број компанија које учествују у систему сакупља-
ња амбалаже повећао се од 2010. до 2020. године. Дозволу за упра-
вљање амбалажним отпадом има седам оператерa у Републици 
Србији. У 2020. години на тржиште Републике Србије стављено 
је 362.236,7 t амбалаже. Kоличина преузетог амбалажног отпада 
у 2020. години од 226.020,8 t је предата на поновно искоришћење, 
од чега је 216.711,2 t амбалажног отпада рециклирано. 

Табела 3.13. Количине амбалаже које произвођачи/увозници/
пунионице стављају на тржиште  (Извор: Агенција за заштиту жи-
вотне средине, годишњи извештаји)
Врста 2017. 2018. 2019. 2020.
Пластика 94.098 92.765 92.807 91.265
Стакло 56.766 55.430 62.009 52.324
Метал 14.599 15.682 16.956 17.948
Папир и картон 113.889 117.298 122.034 122.660
Дрво 77.805 77.092 76.971 77.366
Остало 762 688 752 673
УКУПНО  (t) 357.919 358.955 371.529 362.236

Табела 3.14. Амбалажни отпад који су као рециклиран прија-
виле колективне шеме, у тонама (Извор: Агенција за заштиту жи-
вотне средине, годишњи извештај)
Врста 2017. 2018. 2019. 2020.
Пластика 25.577,9 29.820,81 34.747,9 30.738,6
Стакло 17.874,5 20.705,25 27.743,7 25.155,9
Метал 6.515,4 7.103,25 12.181,7 13.980,5
Папир и картон 103.900,3 110.859,07 118.253,9 115.975,6
Дрво 17.966,3 20.462,14 25.608,8 30.723,1
Остало 12,5 5,28 126,6 137,5
УКУПНО (t) 171.846,8 188.955,8 218.662,6 216.711,2
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Табела 3.15. Амбалажни отпад који су као поново искори-

шћен пријавиле колективне шеме, у тонама (Извор: Агенција за 
заштиту животне средине, годишњи извештај)
Врста 2017. 2018. 2019. 2020.
Пластика 35.855,74 41.722,07 44.631,7 39.974,8
Стакло 17.874,46 20.705,25 27.743,7 25.155,9
Метал 6.515,39 7.103,25 12.181,7 13.980,5
Папир и картон 104.156,50 110.859,07 118.253,9 116.049,1
Дрво 17.966,28 20.462,14 25.608,8 30.723,1
Остало 24,91 5,28 126,6 137,5
УКУПНО (t) 182.393,28 200.857,1 228.546,4 226.020,8

Најчешће примењен начин третмана амбалажног отпада, 
пријављен од стране оператера, је Рециклирање/прерада орган-
ских материја који се не користе као растварачи (R3). Ова врста 
третмана пријављена је за третман амбалажне отпадне пластике 
и папира. Операција (R4) Рециклирање/прерада метала и једиње-
ња метала, примењена је за третман отпадног амбалажног мета-
ла (гвожђа и алуминијума). Операција (R5) Рециклирање/прерада 
других неорганских материјала, примењена је за третман отпад-
ног амбалажног стакла, док је операција (R1) Коришћење отпада 
првенствено као горива или другог средства за производњу енер-
гије, примењена за третман отпадне пластике.

На основу наведених података, општи и специфични нацио-
нални циљеви за Републику Србију у 2020. години су испуњени и 
то за поновно искоришћење отпада у вредности 62,6% и за реци-
клажу отпада у вредности од 60%.

Будући да систем одвојеног сакупљања амбалажног отпада 
из домаћинстава тренутно није адекватно успостављен, највећи 
део амбалажног отпада из домаћинстава укључен је у мешовити 
комунални отпад. Према подацима Агенције за заштиту животне 
средине, количине комуналног амбалажног отпада пријављене као 
прикупљене кроз колективне шеме повећале су се са око 3.000 t у 
2010. години на приближно 54.151 t у 2020. години.

На основу Специфичног плана имплементације Директиве 
о амбалажи и амбалажном отпаду закључено је да укупна маса 
амбалажног отпада која се налази унутар тока комуналног отпада 
износи око 240.000 t суве фракције, од чега се само неколико де-
сетина хиљада одвојено сакупљају. Будући да се амбалажни отпад 
из комерцијалних и индустријских токова лакше сакупља (није 
контаминиран, велике су количине на једном месту), он тренут-
но чини највећи део пријављених количина. Међутим, у наредном 
периоду, све виши циљеви рециклаже и поновног искоришћења 
усмериће активности колективних оператера и на амбалажни от-
пад из домаћинстава, претпостављајући да је удео ова два тока 
60% у домаћинству, а 40% у комерцијалном току.

Отпад који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним 
органским загађујућим материјама (POPs отпад)

POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контами-
ниран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs), где 
спадају PCB отпад и отпадни POPs пестициди (на пример DDT). 
Према Каталогу отпада, PCB отпад се налази у оквиру група 13 01 
01, 13 03 01, 16 01 09, 16 02 09, 16 02 10 и 17 09 02. Национални 
план за имплементацију Стокхолмске конвенције у оквиру којег су 
урађени акциони планови за PCB отпад, отпадне пестициде и нена-
мерно произведене хемикалије (диоксини и фурани) је унапређен 
2015. године. POPs материје су забрањене за употребу и морају се 
уклонити. У појединим трафостаницама још увек се као расхладни 
медијум користи PCB (пираленско уље) који се, у складу са законом 
мора искључити из употребе и трајно збринути. У претходном пе-
риоду, овај отпад се углавном извозио на третман. Постоји неколико 
овлашћених компанија из приватног сектора које врше преузимање 
и извоз PCB отпада на третман у складу са Законом о ратификацији 
Базелске конвенције. Међутим, изграђено је једно мобилно постро-
јење за деконтаминацију опреме контаминиране PCB у Републици 
Србији и овај процес је изабран за будући третман PCB отпада.

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, у 
2020. години је генерисано 165,42 t отпада који садржи PCB (Изве-
штај о стању животне средине 2020., 2021.). Од приказаних количи-
на уља за изолацију и пренос топлоте и хидраулична уља која садр-
же PCB су заступљени са количином од 57,53 t, а трансформатори 
и кондензатори који садрже PCB отпадне компоненте и отпад од 

грађења и рушења који садржи PCB са 107,88 t. Извршен је третман 
ове врсте отпада у количини од 80,82 t. Од тога је третирано отпад-
них уља за изолацију и пренос топлоте која садрже PCB у количини 
од 47,66 t поступком R9 који означава операцију рерафинације или 
другог начина поновног искоришћења отпадног уља. Поступком R7 
подвргнуто је 33,16 t отпадних трансформатора и кондензатора који 
садрже PCB. Количине третираног отпада који садржи PCB су по-
већане у односу на претходну годину. У поменутом периоду је извр-
шен извоз 179,17 t ове врсте отпада. Од тога 55,94 t отпадних уља за 
изолацију и пренос топлоте која садрже PCB је извезено у Швајцар-
ску Конфедерацију, а 123,23 t трансформатора и кондензатора који 
садрже PCB је извезено у Републику Румунију.

Медицински и фармацеутски отпад

Установе које у току своје делатности стварају отпад од 
здравствене заштите људи и животиња, њих 1.066, су пријавиле 
да су током 2020. године произвеле 3.510 t отпада који настаје у 
здравственим установама које пружају здравствену заштиту људи 
и још 33,61 t отпада из установа које обављају делатност дијагно-
стике и превенције болести животиња, укупно 3.543,06 t отпада из 
групе 18. Наставља се тренд повећања броја извештаја, али коли-
чина отпада је незнатно повећана у односу на претходну годину. 

Табела 3.16. Медицински отпад категорије 18 01, створен у 
периоду 2017 –2020. године, у тонама (Извор: Агенција за заштиту 
животне средине, 2021. године)
Индексни 
број Опис отпада 2017. 2018. 2019. 2020.

18 01 01 оштри инструменти (изузев 
18 01 03) 154,98 150,82 152,69 160,29

18 01 02

делови тела и органи 
укључујући и кесе са крвљу 
и крвне продукте (изуз. 18 
01 03)

44,17 42,49 49,5 42,42

18 01 03*

отпади чије сакупљање и 
одлагање подлеже посебним 
захтевима због спречавања 
инфекције

2.641,11 2.993,23 2.868,35 3.181,30

18 01 04

отпади чије сакупљање 
и одлагање не подлеже 
посебним захтевима због 
спречавања инфекције 

38,69 39,16 68,02 59,26

18 01 06*
хемикалије које се састоје 
од или садрже опасне 
супстанце

19,03 19,98 20,5 14,94

18 01 08* цитотоксични и цитостатски 
лекови 31,44 40,27 57,3 43,36

18 01 09 лекови другачији од оних 
наведених у 18 01 08 9,15 7,3 9,36 7,38

18 01 10* отпадни амалгам из 
стоматологије 0,03 0,07 0 0

 УКУПНО 18 01 2.938,58 3.293,32 3.225,73 3.509,45

У истом периоду 66 здравствених установа које имају построје-
ње за третман ове врсте отпада су известиле да су прерадиле 3.510 t 
отпада који настаје у здравственим установама, од чега је 18 t наста-
ло у установама које обављају делатност дијагностике и превенције 
болести животиња, а 3.492 t у установама које пружају здравствену 
заштиту људи (Извештај о стању животне средине 2020, 2021). У Ре-
публици Србији постоји 35 јавних здравствених установа са око 950 
појединачних апотека (према подацима Привредне коморе Србије). 
Што се тиче апотека у приватном власништву, постоји 2.391 приват-
на апотека. У највећем проценту пријављен је отпад чије сакупљање 
и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекци-
је. Апотеке су пријавиле и да су генерисале отпадне лекове из гру-
пе 20 у количини од 0,37 t. Извршен је извоз 68,33 t фармацеутског 
отпада и 39,36 t хемикалија које садрже опасне супстанце настале у 
току пружања здравствене заштите у Републику Аустрију.

Табела 3.17. Медицински отпад третиран 2020. године 
(Извор: Агенција за заштиту животне средине, 2021. године)
Индексни 

број Опис отпада Количина 
третираног отпада (t)

18 01 01 оштри инструменти (изузев 18 01 03) 64,95

18 01 02 делови тела и органи укључујући и кесе са 
крвљу и крвне продукте (изуз. 18 01 03) 2,82
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18 01 03*
отпади чије сакупљање и одлагање подлеже 
посебним захтевима због спречавања 
инфекције

3377,69

18 01 04
отпади чије сакупљање и одлагање не 
подлеже посебним захтевима због спречавања 
инфекције 

21,9

18 01 08* цитотоксични и цитостатски лекови 0,63

18 01 09 лекови другачији од оних наведених у 18 01 
08 23,78

18 02 02*
отпади чије сакупљање и одлагање подлеже 
посебним захтевима због спречавања 
инфекције

17,9

 УКУПНО 3.509,67

Патоанатомски отпад се кремира или сахрањује, а складишти 
се у расхладним коморама на стандардним температурама замр-
завања. 

Фармацеутски отпад сакупљају предузећа која имају дозво-
ле за сакупљање фармацеутског отпада и извозе га на третман. У 
Републици Србији још увек нема капацитета за управљање фар-
мацеутским, цитостатским и хемијским отпадом из здравствених 
установа. Фармацеутски отпад који чине неупотребљени лекови 
из домаћинстава или лекови са истеклим роком трајања, често се 
одлажу у контејнере за комунални отпад. Неке јавне апотеке при-
хватају фармацеутски отпад из домаћинстава, али само неколико 
апотека активно промовише ову услугу. Годишња стопа стварања 
цитостатског и цитотоксичног отпада (18 01 08*) може се проце-
нити на 70 до 75 t, од чега су 15 t бочице контаминиране нера-
зблаженим цитотоксичним и цитостатским супстанцама. Преоста-
лих 55 до 60 t чине оштри предмети, пластичне цеви и стаклене 
и пластичне боце контаминиране разблаженим цитотоксичним и 
цитостатским материјама. Остали фармацеутски отпад (18 01 09 
неопасан) настаје у здравственим установама, апотекама и у до-
маћинствима. Процењује се да ће укупна количина створеног 
фармацеутског отпада у свим јавним здравственим установама и 
јавним апотекама у Србији бити око 7 t годишње. Очекује се да ће 
количина отпада у приватном сектору бити од 1 до 3 t годишње. 
Недостају основни подаци за количину фармацеутског отпада из 
домаћинстава. За потребе планирања претпоставља се количина 
отпада од 50 t годишње, чиме се укупна стопа стварања фармаце-
утског отпада процењује на 60 t годишње.

Хемијски отпад из објеката у којима се обавља здравствена 
заштита се делом привремено складишти, а већим делом испушта 
нетретиран у канализацију. Нису познате количине које се гене-
ришу. 

Споредни производи животињског порекла

Поступање са споредним производима животињског поре-
кла подразумева сакупљање, разврставање према степену ризика 
(категорије), складиштење и третман у складу са Правилником 
о начину разврставања и поступања са споредним производима 
животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за из-
градњу објеката за сакупљање, прераду и уништавање споредних 
производа животињског порекла, начину спровођења службене 
контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме 
гробнице. Највеће количине споредних производа животињског 
порекла које настају у Републици Србији прерађују се у објектима 
који примењују основне методе прераде, као што су објекти који 
производе месно-коштано брашно и топљене масти, објектима за 
техничке производе, компост и биогас, објектима за производњу 
прерађеног протеина животињског порекла, објектима за прои-
зводњу хране за кућне љубимце и др.

У 2018. години у Републици Србији је било око 0,89 милиона 
говеда, 3,3 милиона свиња и 1,8 милиона оваца (Општине и ре-
гиони у Републици Србији 2020, 2020). На основу ових података 
може се проценити да је количина произведеног стајског ђубрива 
око 1 милион t годишње. Производња меса је важан део пољопри-
вредног сектора. Укупна производња меса је 2020. године проце-
њена на око 440.000 t.  Новим прописима о ветерини повећаће се 
количина споредних производа животињског порекла који се тре-
тирају у кафилеријама. Међутим, мала количина материјала прве 
категорије (у складу са Уредбом (ЕЗ) 1069/2009) може се решавати 
са осталим отпадом који се третирају у постројењима за коинси-
нерацију.

Пољопривредни отпад 

Пољопривредни сектор чини око 10% БДП у Републици Ср-
бији. Пољопривредни остаци потичу из пољопривреде, шумар-
ства, прехрамбене и дрвне индустрије. Остаци из пољопривре-
де се могу разврстати у три главне групе: остаци произведени у 
процесу узгајања ратарских култура, остаци пореклом од воћар-
ских култура и остави настали као последица узгајања стоке. Ови 
остаци имају вишеструку и значајну примену у пољопривредним 
газдинствима, а самим тим и одређену економску вредност. Ратар-
ство у Србији обухвата око 1,7 милиона ha, при чему кукуруз зау-
зима око 0,9 милиона ha, пшеница око 0,64 милиона ha и јечам око 
0,1 милиона ha. Производња житарица чинила је око 2,9 милиона 
t пшенице и 1 милион t кукуруза (без кукуруза за силажу), генери-
шући око 3,7 милиона t сламе.

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода 
разврстан је у групу отпада 19 08 05 према Каталогу отпада. 

Свега око 55% становништва (60% домаћинстава) Репу-
блике Србије прикључено је на канализациони систем, а остатак 
домаћинстава користи септичке јаме. Од 75% становништва које 
живи у насељима са више од 2.000 становника, 72% је прикљу-
чено на канализациони систем, док 27% користи септичке јаме. 
У насељима са мање од 2.000 становника, стопа прикључења на 
канализациони систем у просеку је мања од 5%. У Србији је 15% 
становништва обухваћено третманом за пречишћавање отпадних 
вода (Статистички годишњак Републике Србије 2021, 2021). Не-
достаје око 350 постројења за третман отпадних вода. Оперативна 
постројења за пречишћавање отпадних вода пружају услуге за око 
600.000 становника.

Укупна производња муља из постојећих постројења за пре-
чишћавање отпадних вода процењује се од 11.000 –15.000 t суве 
материје/годишње, према Специфичном плану за имплементацију 
ЕУ Директиве 91/271/ЕЕС о комуналним отпадним водама. По-
стројењима за пречишћавање отпадних вода у Србији управљају 
углавном локална (општинска) комунална предузећа. Стога су ова 
комунална предузећа одговорна и за управљање муљем. Укупна 
пријављена количина муља настала пречишћавањем отпадних 
вода је 4.000 t суве материје годишње, што не представља значајно 
оптерећење. Процењује се да ће производња муља достићи годи-
шњи износ од 135.190 t суве материје након што се Директива о 
пречишћавању комуналних отпадних вода у потпуности примени 
до 2041. године. 

Отпад од грађења и рушења

Грађевински отпад укључује отпад који настаје приликом 
градње објеката или јавне инфраструктуре, реконструкције, одр-
жавања или рушења постојећих грађевина, као и отпад настао од 
ископаног материјала, који се не може без претходне обраде кори-
стити. Грађевински отпад је, према Каталогу отпада, разврстан у 
групу са индексним бројем отпада 17. Неопасан отпад од грађења 
и рушења je: бетон, земља, цигла, стакло, камен, пластика, цреп и 
керамика, бакар, бронза, месинг, гвожђе, челик, изолациони мате-
ријали, гипс, дрво, мешани отпад итд. Опасан отпад од грађења и 
рушења обухвата: грађевинске и изолационе материјале који садр-
же азбест, заптивачи који садрже PCB, глазуре које садрже PCB, 
отпаде од грађења и рушења који садрже живу, остале отпаде од 
грађења и рушења који садрже опасне супстанце итд. 

Највећи део отпада од грађења и рушења се депонује или че-
шће одлаже заједно са комуналним отпадом на општинским не-
санитарним депонијама. Процењени састав отпада од грађења и 
рушења је следећи:

1) земља од ископа, 75%;
2) отпад од грађења и рушења (керамика, бетон, гвожђе, че-

лик, пластични отпад), 15 –25%;
3) отпадни асфалт и бетон, 5 –10%.
Рециклирање отпада од грађења и рушења зависи од раздва-

јања на извору. Свако мешано прикупљање повећава степен за-
гађења и смањује могућности рециклирања. Расположива стати-
стика не даје реалне потенцијалне количине отпада од грађења и 
рушења у Републици Србији. Према подацима Републичког завода 
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за статистику, 2020. године у Србији је генерисано 729.000 t отпа-
да од грађења и рушења (Статистички годишњак Републике Срби-
је, 2021). Међутим, ако се примени поређење са количинама отпа-
да од грађења и рушења који се генерише у земљама ЕУ, количине 
су вишеструко веће. Узимајући у обзир бруто домаћи производ 
Србије, потенцијал од 1,6 милиона t (горња граница 3,6 милиона 
t) чини се као највероватнији. Ови износи израчунати су на основу 
претпоставке узимајући у обзир укупни промет у грађевинарству, 
укупне инвестиције у изградњу зграда, БДП грађевинског секто-
ра, грађевинску активност извођача радова на територији Србије 
и површину порушених станова (Општине и региони у Републици 
Србији за 2020, 2021):

1) учешће грађевинарства у БДП  – 5,7%;
2) број запослених у сектору грађевинарства у Републици 

Србији  – 105.671;
3) издате грађевинске дозволе у Републици Србији  – 22.625;
4) укупна инвестициона улагања у објекте  – 471.639.883 РСД;
5) завршене зграде и површина  – 1.961.112 m²;
6) срушене зграде и површина (m²)  – 129.599 m².
У Републици Србији тренутно не постоји пракса одвојеног 

сакупљања отпада од грађења и рушења, и не постоји шема за 
рециклажу ове врсте отпада. Рециклирају се само мале количине 
отпада од грађења и рушења, асфалт се рециклира у малим коли-
чинама (у 2018. години рециклирано је мање од 1.000 t). Иако по-
стоји генерална законска обавеза да произвођач отпада одвојено 
прикупља настали отпад и сортира га у складу с будућим третма-
ном, ова одредба није на снази услед непостојања подзаконског 
акта. Тако, углавном се рециклира отпад високе економске вред-
ности, попут метала, док се други потенцијално рециклабилни ма-
теријали одлажу на депонију или чешће завршавају на нелегалним 
локацијама. Недостају стандарди квалитета за третирани отпад од 
грађења и рушења.

Рударски отпад 

Отпад из експлоатације минералних сировина класифику-
је се као група отпада 01 у Каталогу отпада. Током 2020. године 
сектор рударства и каменолома генерисао је 45.709.000 т отпада 
који се већином одлагао на депоније (Статистички годишњак Ре-
публике Србије, 2021). Овај отпад је уређен Законом о рударству 
и геолошким истраживањима. Под рударским отпадом подразуме-
вају се сви остаци који настају прерадом руда у циљу добијања 
металних сировина. Највећи генератор отпада је РТБ Бор, а поред 
њега постоје још око 200 активних рудника и око 250 затворених 
рудника (који имају мање или веће количине несанираног отпада) 
Проблеми са рударским отпадом првенствено се односе на одлага-
ње великих количина јаловина. У Републици Србији се годишње 
произведе око 40 милиона т рударског отпада. 

Отпад из производње титан-диоксида

Титан-диоксид се не производи у Републици Србији, али се 
користи у производњи боја за постизање белине.

Секундарни отпад из третмана отпада

Секундарни отпад се дефинише као отпад настао током опе-
рација поступања са отпадом, било из поновног искоришћења (у 
овом случају секундарни отпад су обично издвојени материјали 
који се могу или не могу поново искористити, или нпр. остаци 
(пепео) из енергетских процеса), било одлагања (нпр. стабилиза-
ција, физичко-хемијски третман итд.).

У Каталогу отпада секундарни отпад може се идентификова-
ти под посебним индексним бројевима из:

 – Групе 19 Отпад из постројења за обраду отпада, погона за 
третман отпадних вода ван места настајања и припрему воде за 
људску потрошњу и коришћење у индустрији. Из ове групе, нај-
више се издвајају:

• подгрупа 19 01 отпади од спаљивања или пиролизе отпада 
(треба имати на уму да су остаци из коинсинерације делимично 
обухваћени подгрупом 10 01);

• подгрупа 19 02 отпади од физичко/хемијских третмана от-
пада (укључујући дехромирање, децијанизацију и неутрализацију);

• подгрупа 19 03 стабилизовани/солидификовани отпади;

• подгрупа 19 05 отпади од аеробног третмана отпада (биоло-
шки третман, компостирање);

• подгрупа 19 06 отпади који нису другачије специфицирани 
(производња биогаса);

• подгрупа 19 08 отпади из погона за третман отпадних вода 
који нису другачије специфицирани (треба имати на уму да је ин-
дустријско пречишћавање на месту настанка наведено у одговара-
јућој групи, нпр. Групи 07);

• подгрупа 19 10 отпади од ситњења отпада који садрже метал;
• подгрупа 19 11 отпади из регенерације уља;
• подгрупа 19 12 отпади од механичког третмана отпада (нпр. 

сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису 
другачије специфицирани;

• подгрупа 19 13 отпади од ремедијације земљишта и подзем-
них вода.

 – Групе 16 01 отпадна возила из различитих видова транспор-
та (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом от-
падних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08);

 – Групе 16 02 отпади од електричне и електронске опреме;
 – Групе 13 05 садржај сепаратора уље/вода.
Количина отпада створеног у активностима третмана отпада 

зависи од нивоа инфраструктуре за третман отпада, нпр. секун-
дарни отпад се ствара и у поступцима инсинерације отпада и при-
преме за третман.

Секундарни отпад може бити или секундарна сировина (нпр. 
сортирани метални отпад, пластика итд.) која се може поново уве-
сти у економски циклус, или су то неупотребљиве фракције или 
опасне и загађујуће материје. У циљу промоције употребе понов-
но искоришћеног материјала, треба примењивати регулативу о 
престанку статуса отпада, техничке стандарде и економске под-
стицаје. Тренутно се у Републици Србији већи део секундарног 
отпада одлаже на депоније, a део се предаје цементарама, посебно 
отпад из групе 19 12.

3.4.2. Постојећи систем за сакупљање посебних токова отпада

Отпадне гуме

Сакупљање отпадних гума уређено је Правилником о начину 
и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС”, 
бр. 104/09 и 81/10). У складу са чл. 5. и 6. овог правилника, вла-
сник отпадних гума исте предаје овлашћеном сакупљачу без нак-
наде. До октобра 2021. године дозволу за сакупљање истрошених 
гума имало је 360 компанија, а 172 компаније имале су дозволу 
за третман истрошених гума. За 2020. годину једна компанија је 
пријавила да је користила гуме као секундарно гориво (операција 
R1). Сакупљање отпадних гума уређено је тако да власник отпад-
них гума исте предаје овлашћеном сакупљачу без накнаде. Систем 
сакупљања отпадних гума из домаћинстава није успостављен од 
стране локалних самоуправа.

Истрошене батерије и акумулатори

За сакупљање су одговорни увозник, произвођач и продавац 
батерија и акумулатора. Увозници и произвођачи дужни су потро-
шачу да доставе информације о обавези одвојеног сакупљања. Си-
стем одвојеног сакупљања истрошених батерија и акумулатора из 
домаћинстава није успостављен од стране локалних самоуправа.

Отпадна уља

Произвођач и/или увозник минералних уља дужни су да пи-
саним путем обавесте продавца о локацијама за сакупљање отпад-
ног уља у Републици Србији. Правна лица која производе мање 
од 500 l отпадног уља годишње, дужни су да своје отпадно уље 
предају овлашћеном лицу (сакупљачу), док се од произвођача от-
пада који производе више од 500 l годишње тражи да обезбеди 
трансфер станицу или да отпадно уље директно преда сакупљачу. 
Систем одвојеног сакупљања отпадног моторног уља није успо-
стављен од стране локалних самоуправа.

Дозволу за сакупљање најмање једне врсте отпадног мине-
ралног уља (без PCB уља) у складу са Каталогом отпада (Група 13, 
подгрупа 13 01, Група 20, подгрупа 20 01) има 97 компанија. По-
ред тога, 62 компаније имају дозволу за сакупљање мешавина уља 
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и воде, садржај из сепаратора за уље и воду и уљних концентрата 
из физичко-хемијског третмана.

Отпад од електричне и електронске опреме

Одвојено сакупљање отпада од електричне и електронске 
опреме углавном спроводе сами оператери постројења за третман 
отпада од електричне и електронске опреме или сакупљачке ком-
паније. Систем за организовано сакупљање отпада од електричне 
и електронске опреме из домаћинстава није успостављен од стра-
не локалних самоуправа, осим спорадично. Дозволу за сакупљање 
отпада од електричне и електронске опреме (16 02 и 20 01) има 
око 500 компанија.

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу

Тренутно у Републици Србији не постоји организовано одво-
јено сакупљање флуоресцентних цеви које садрже живу. Октобра 
2021. године 105 компанија има дозволу за сакупљање флуоре-
сцентних цеви које садрже живу (индексни број 20 01 21*). 

Отпадна возила

Сакупљање и руковање возилима декларисаним као отпадна 
возила обично укључује превоз возила до одређеног постројења 
за третман где се одвијају процеси деконтаминације, демонтаже 
и рециклаже. 

Према бази података Агенције за заштиту животне средине, 
постоје 63 правна лица/предузетника која су до октобра 2021. го-
дине добили дозволе за сакупљање отпадних возила која су кате-
горисана као опасан отпад (индексни број 16 01 04*). Поред тога, 
132 правна лица/предузетника поседује дозволе за сакупљање от-
падних возила категорисаних као неопасан отпад (индексни број 
16 01 06). Поред тога, 27 правних лица/предузетника имају дозво-
лу за транспорт, а 16 оператера за складиштење отпадних возила 
категорисаних као опасан отпад (индексни број 16 01 04*), 137 
правних лица/предузетника прибавило је дозволе за транспорт, а 
229 оператера за складиштење отпадних возила категорисаних као 
неопасан отпад (индексни број 16 01 06).

Отпад који садржи азбест

Уклањање отпада који садржи азбест у активностима одр-
жавања и рушења подлеже контроли и надзору инспекције рада у 
складу са релевантним законима о заштити на раду. Не постоји по-
себан систем сакупљања, али примењују се општа правила за са-
купљање опасног отпада. Дозволу за сакупљање отпадне опреме 
која садржи азбест има око 70 компанија, 57 има дозволу за саку-
пљање отпадног изолационог материјала који садржи азбест, а 54 
дозволу за сакупљање отпадних азбестно-цементних производа.

Амбалажни отпад

Амбалажни отпад из домаћинстава сакупљају компаније за 
управљање отпадом (јавна комунална предузећа) као отпад поме-
шан са комуналним отпадом, док за откуп неких врста амбалажног 
отпада (обично ПET и картона, отпада високе тржишне вредно-
сти) приватне компаније склапају уговоре са локалним властима. 
Такође, у складу са чланом 43. Закона о управљању отпадом, оп-
штине морају организовати одвојено сакупљање отпада и успо-
ставити учесталост сакупљања отпада за рециклабилне производе 
(папир, метал, пластику и стакло). Тренутно, систем одвојеног са-
купљања амбалажног отпада из домаћинстава није проширен на 
читаву земљу.

Најчешћи типови контејнера који се користе за паковање от-
пада су 1,1 m³, 5 m³ и 3 m³, док се у неким урбаним областима ко-
ристе канте запремине 240 l, а понекад и џакови, у којима се саку-
пља отпад из домаћинстава који се може рециклирати. У руралним 
срединама где се рециклабили сакупљају одвојено од мешовитог 
комуналног отпада, ЈКП обезбеђују џакове. Центри за сакупљање 
отпада отворени су у неколико већих градова, њима управљају или 
ЈКП, или приватна предузећа.

Амбалажни отпад из индустријског и комерцијалног тока 
прикупљају приватне компаније. Овај отпад пријављује се у 

колективне шеме, и води се као део продужене одговорности про-
извођача. Међутим, неке врсте амбалажног отпада (нпр. папир и 
ПET високе тржишне вредности) сакупљају се и рециклирају из 
система продужене одговорности произвођача (Специфични план 
за спровођење Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду).

Поред количина пријављених у систему колективне шеме, 
које укључују одређени број сакупљача и рециклера, постоје и 
компаније које имају дозволу за сакупљање и могу сакупљати ам-
балажни отпад из индустријског и комерцијалног тока, а које не 
сарађују са колективним оператерима.

Колективни оператери који имају важеће дозволе су 2020. го-
дине спровели активности за 1.918 правних лица или предузетника.

Неформални сектор већ деценијама сакупља квалитетан 
амбалажни отпад. У правном смислу, активности неформалног 
сектора нису уређене законодавством Републике Србије. Према 
неким проценама, сектор неформалног сакупљања отпада у Репу-
блици Србији чини 30.000 до 50.000 појединачних сакупљача, који 
делатност обављају по принципу неформалне економије.

Отпад који садржи, састоји се или је контаминиран дуготрајним 
органским загађујућим материјама (POPs отпад)

На основу принципа загађивач плаћа, генератор отпада је од-
говоран за сакупљање и третман уређаја који садрже PCB када они 
постану отпад. Не постоји посебан систем сакупљања отпада који 
садржи PCB, нити се то сматра неопходним. Један оператер има 
дозволу за третман отпадних уља које садрже PCB. Још 13 других 
компанија имају дозволу за третман неких врста отпада који садр-
же PCB, али не врше третман.

Медицински и фармацеутски отпад

За управљање медицинским отпадом одговоран је произво-
ђач отпада (здравствене и друге установе). Медицински и фарма-
цеутски отпад подлежу посебном систему одвојеног сакупљања. 
Овај систем је успостављен у свим здравственим установама у 
Републици Србији. Произвођачи су дужни или да сами третирају 
отпад у складу са важећим законским одредбама, или да закључе 
уговор са оператером постројења за третман овог отпада.

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода

У зависности од изабраног третмана, сакупљени муљ из по-
стројења за пречишћавање отпадних вода ће се транспортовати на 
третман или на одлагање на санитарну депонију или на посебно 
формирану монодепонију.

Отпад од грађења и рушења

Сакупљање и одлагање отпада од грађења и рушења подле-
же принципу загађивач плаћа, што значи да је произвођач отпада 
једини одговоран за законито и безбедно одлагање (коначно одла-
гање или рециклажу) насталог отпада. Минерални грађевински 
отпад, као и мешовити грађевински отпад, претежно се одлаже на 
неадекватна локална сметлишта. Само се метални отпад из отпа-
да од грађења и рушења сакупља у већем обиму. Тренутно се не 
примењује довољно пракса раздвајања опасног и неопасног гра-
ђевинског отпада.

Иако је одвајање на месту настанка током рушења и обнове 
од суштинског значаја за омогућавање рециклаже грађевинског 
отпада, у Републици Србији се ова активност врло мало спрово-
ди. Чак и када се тражи одвајање опасних компоненти (нпр. изо-
лационог материјала; грађевинског материјала који садржи азбест; 
битуменских смеша које садрже угљени катран; катранизованих 
производа), као и делова који се могу рециклирати (нпр. дрвета, 
стакла, пластике и метала) из минералног грађевинског отпада то-
ком активности рушења и реконструкције, одвајају се врло мале 
количине ових фракција. 

За грађевински отпад, укључујући ископану земљу са конта-
минираног подручја (Група 17 из Каталога отпада) компанијама су 
до октобра 2021. године издате следеће дозволе (Регистар Агенци-
је о издатим дозволама за управљање отпадом): 619 дозвола за са-
купљање; 622 дозвола за транспорт; 485 дозвола за складиштење и 
386 дозвола за третман.
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Пошто је одговорност за управљање отпадом насталим у 

активностима рушења и реконструкције на инвеститору, а отпад 
настао у тим активностима у великој мери зависи од локације и 
врсте зграде, сакупљање треба да организује власник отпада, нпр. 
кроз закључивање уговора са компанијама са важећим дозволама 
за управљање овим током отпада. За уређивање управљања овим 
током отпада, потребно је донети посебан пропис.

3.4.3. Постојећа инфраструктура за третман и одлагање 
посебних токова отпада

У садашњим условима капацитети за рециклажу отпада нису 
организовано заступљени.

Постоји неколико постројења за рециклажу отпадних гума, 
изграђених инвестицијама приватног сектора. Од гума које се ре-
циклирају добија се гумени гранулат који се користи за производњу 
разноврсних производа попут подлога за спортске терене, подлога 
да дечија игралишта у парковима, точкића за контејнере и канте и 
др. Део отпадних гума се користи као алтернативно гориво у цемен-
тарама. Део гума се протектира и поново ставља на тржиште.

Постоји капацитет за третман истрошених акумулатора и 
производњу оловних легура. Нема успостављених капацитета за 
третман истрошених преносивих батерија.

Постоје и капацитети за рециклажу отпадних возила. По-
ступак припреме за поновну употребу започиње у постројењу за 
демонтажу или третман, где се прво одстране загађујуће компо-
ненте, а затим се возило демонтира (понекад су ова два корака 
спојена у један  – демонтажа или расклапање). Уклањање загађу-
јућих компоненти укључује уклањање опасних делова и супстан-
ци попут стартера, горива, других течности, ваздушних јастука и 
свих делова који садрже живу. Активност третмана отпада током 
2020. године ознаке 16 01 04* је пријавило шест оператера, а от-
пада ознаке 16 01 06 су пријавила четири оператера. Поред ових 
овлашћених оператера, може се претпоставити активност нефор-
малног сектора у различитим фазама демонтаже, с обзиром на од-
ступања између процењеног и регистрованог броја отпадних вози-
ла на годишњем нивоу.

Постоје ограничени капацитети за рециклажу отпадног уља 
(R9) и коришћење уља као енергента (R1). Најмање десет правних 
лица који су крајем 2020. године имали важећу дозволу за третман 
опасног отпада могу се класификовати као постројења за физич-
ко-хемијски третман (укључујући третман отпадних уља).

За третман отпада од електричне и електронске опреме по-
стоји неколико постројења за ручно демонтирање, расклапање ка-
тодних цеви, третман расхладних уређаја и замрзивача, третман и 
скидање каблова, истакање флуида из расхладних уређаја и замр-
зивача, третман гасних сијалица. За неке чисте фракције пластике 
доступна су постројења за рециклажу, док се одређене врсте пла-
стике извозе на третман (на пример, кућишта компјутера). Опасне 
компоненте рачунара, попут монитора са катодном цеви (CRT мо-
нитор) или флуоресцентне прашине, тренутно се складиште и из-
возе. Преостале неопасне фракције одлажу се на депоније или се 
спаљују у цементарама. У Републици Србији послује најмање пет 
компанија које се баве рециклажом отпада од електричне и елек-
тронске опреме. Поред овлашћених оператера посебних токова от-
пада, може се претпоставити и активност неформалних оператера 
у различитим фазама третмана отпада.

Дозволу за третман опасног отпада од електричне и елек-
тронске опреме (16 02 15*) има 10 компанија, а 89 компанија има 
дозволу за третман неопасног отпада од електричне и електронске 
опреме (16 02 14). У пракси, 13 компанија активно ради поновну 
употребу и искоришћење отпада од електричних и електронских 
производа као секундарне сировине.

У 2020. години, једно постројење је радило третман флуо-
ресцентних цеви које садрже живу. Дозволу за третман флуоре-
сцентних цеви има седам компанија. 

Што се тиче рударског отпада, ни један оператер нема дозво-
лу за сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпада из гру-
пе 01. Министарство не издаје дозволе за отпад из ове групе, јер 
се овај отпад решава у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима.

Најчешће рециклирани отпадни материјали у Републици Ср-
бији су метални отпад и амбалажни отпад (папир/картон, пласти-
ка/ПЕТ, дрво и стакло). 

У Републици Србији постоје више оператера за прераду пла-
стике који рециклирају пластику. Постоје постројења за прераду 
ПЕТ пластике  – велике компаније које прерађују од 60 до 3.000 t 
месечно, такође и велика постројења која не прерађују ПЕТ пла-
стику, већ производе фолију, црева, цеви или гранулат од полиети-
лена ниске густине. Прикупљени ПЕТ отпад углавном се сортира, 
пере, балира, а затим рециклира у љуспице, које се извозе. Евен-
туални капацитет за производњу влакана постоји, али узимајући 
у обзир тренутну фазу индустријског и економског развоја, веро-
ватно ће се капацитет развити када сакупљени материјали буду 
довољно чисти и када их количински буде довољно да оправдају 
економичност.

Постоји једно постројење за рециклажу стакла. Рециклажа 
стакла није уобичајена активност у Републици Србији. Један опе-
ратер рециклира отпад од стаклене амбалаже. Постројење има до-
вољан капацитет да може да збрине укупне количине одвојено са-
купљеног стакленог амбалажног отпада у Републици Србији (око 
15.000 t годишње), под одређеним стандардима квалитета.

Отпадни папир, а посебно картон, се рециклира у Републици 
Србији, капацитета више од 85.000 t, а значајне количине отпадног 
папира се извозе. Истовремено, знатна количина отпадног папира 
се увози ради рециклаже. Нема потреба за додатним капацитетима.

У Републици Србији постоји постројење за рециклажу ви-
шеслојне папирне амбалаже капацитета око 3.500 t на годишњем 
нивоу.

Рециклажа црних и обојених метала у Републици Србији је 
прилично ефикасна, а омогућена је преко велике мреже сакупљача 
и купаца који покривају готово сваку локалну самоуправу. Метал-
ни отпад који се сакупи у Србији даље се третира у ливницама и 
челичанама.

Постојећим капацитетима за рециклажу и индустрији која би 
могла да користи секундарне сировине у производњи потребан је 
развој и унапређење технологије. Паралелно са успостављањем 
одвојеног сакупљања, индустрија за рециклажу из приватног сек-
тора ће се ширити у односу на потражњу.

Постројења отвореног типа за третман споредних производа 
животињског порекла Категорије 1, која примењују основне мето-
де прераде, постоје у Ћуприји и Инђији. Инсталисани капацитети 
за прераду материјала Категорије 1 су 200.000 t на годишњем ни-
воу. Спаљивање и ко-спаљивање се врши у пећима у Нишу и Ћу-
прији. Ко-спаљивање месно-коштаног брашна врши се и у четири 
објекта, и то: две циглане, једној цементари и у једном објекту из 
области хемијске индустрије (Програм за унапређење управљања 
споредним производима животињског порекла за период од 2020. 
до 2024. године, 2020, Управа за ветерину). Надлежност за според-
не производе животињског порекла је на министарству надлежном 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Постојећа инфраструктура за управљање медицинским от-
падом у Републици Србији подразумева третман отпада који 
подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције (18 01 
03*)  – стерилизацију у уређајима за нискотемпературни третман 
дела медицинског отпада, који се потом може одложити на депо-
нију  – дезинфекција/стерилизација инфективног отпада и оштрих 
предмета и дробљење/млевење стерилисаног отпада и састоји се 
од мреже централних и локалних места за третман. Сва места за 
третман налазе се у оквиру здравствених установа у Републици 
Србији. Постоји и неколико приватних оператера који третирају 
медицински отпад.

Постојећа инфраструктура за третман отпада од грађења и 
рушења на територији Републике Србије обухвата само неколико 
дробиличних постројења и рециклажу мање од 1.000 t годишње 
отпада, иако велики број оператера има дозволу за третман ра-
зличитих врста грађевинског отпада и отпада од рушења. Трет-
ман отпада од грађења и рушења као замене примарних ресурса 
за грађевинске активности прилично је неразвијен у Републици 
Србији. Ако се ствара у активностима реконструкције или руше-
ња, минерални отпад од грађења и рушења користи се за равнање 
или другу врсту нивелације површина. Битуминозни материјал се 
у одређеној мери користи за путеве, или се поново искоришћава/
употребљава на самом градилишту за одржавање путева.

Како је у последњих неколико година присутна повећана град-
ња, повећане су и количине грађевинског отпада. Сва пажња усме-
рена је ка рециклажи неопасних материјала из грађевинског отпа-
да. Основне етапе у оквиру поступка рециклаже јесу сортирање, 
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дробљење и просејавање, а завршни производ је агрегат који се 
може користити у грађевинарству, за уређење земљишта и као за-
мена за шљунак у бетонским елементима. У Београду је, у складу 
са Уговором о јавно-приватном партнерству града Београда у пру-
жању услуге третмана и одлагања комуналног отпада и изградњу 
постројења за третман и одлагање отпада, изграђено постројење за 
третман отпада од грађења и рушења, капацитета 200.000 t/годи-
шње, на локацији у Винчи и налази се у пробном раду.

Важећу дозволу за третман минералног грађевинског неопа-
сног отпада је октобра 2021. године имало 386 компанија (један 
или више индексних бројева 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 
17 05 04; 17 05 08).

Систeм инфрaструктурe зa рeциклaжу отпада ниje урaв-
нoтeжeн дa би eфикaснoст мoглa дa будe вeћa, a одвојено сакупља-
ње отпада није довољно развијено у односу на рециклажне капа-
цитете.

3.5. Постојећи економски и други инструменти за управљање 
отпадом

Економски инструменти у управљању комуналним отпадом 
имају два главна циља: да покрију трошкове и да утичу на пона-
шање и навике грађана. Економски инструменти не замењују, већ 
допуњују и јачају регулаторне и друге мере. ЕУ је истакла економ-
ске инструменте као једно од важних средстава за унапређење им-
плементације хијерархије отпада у ЕУ. 

Економски инструменти који су у примени у Републици Ср-
бији су следећи:

– Накнаде за пружање услуга управљања комуналним от-
падом

Услуге управљања отпадом, као што су сакупљање и одлага-
ње комуналног отпада, плаћају корисници. Накнаде се израчуна-
вају по квадратном метру стамбене или пословне површине. Нак-
наде за домаћинства прикупљају се месечно, а врше их комунална 
предузећа која се баве сакупљањем, транспортом и одлагањем от-
пада, или се реализују путем комуналних предузећа која су осно-
вана ради обједињавања наплата свих комуналних услуга. 

– Накнаде које се плаћају за амбалажу и амбалажни отпад
На основу система продужене одговорности произвођача 

како је предвиђено одговарајућом ЕУ директивом.
– Накнаде за посебне токове отпада
Електрични и електронски производи, батерије, гуме, аку-

мулатори, лекови, возила, уље, део су производа за које се плаћа 
посебна накнада за пласирање на тржиште Републике Србије. Сви 
ови производи могу се сматрати производима који ће се уврстити 
у посебне токове отпада, те се за њих плаћа посебна надокнада, 
као део механизма продужене одговорности произвођача.

– Подстицајна средства за сектор управљања отпадом
Подстицајна средства се додељују путем јавног конкурса, за 

третман, односно поновно искоришћење одређених врста отпада, 
као и за производњу пластичних кеса. Ресурси за таква подстицај-
на средства и јавне инвестиције долазе из државног буџета.

– Накнада за пластичне кесе 
Обавезна накнада за пластичне кесе, у складу са Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара је економски инструмент 
усмерен на превенцију стварања отпада. Превенција стварања от-
пада је, према хијерархији отпада, најповољнија опција. Примена 
овог инструмента је начин да се оствари имплементација директи-
ве ЕУ о смањењу потрошње пластичних кеса.

3.6. Врсте и количине увезеног/извезеног отпада

У складу са Законом о управљању отпадом, увоз опасног 
отпада није дозвољен, осим изузетно ради прераде и производње 
енергије. Неопасни отпад може се увозити у сврху поновног ис-
коришћења под условом да постоји постројење за третман таквог 
отпада у Републици Србији. Изузетно се могу увозити одређене 
врсте опасног отпада које се у индустрији Републике Србије кори-
сте као секундарна сировина, у складу са националним циљевима 
за третман таквог отпада. Увоз отпада у том случају обавља се на 
основу дозволе коју издаје Министарство. Влада утврђује које вр-
сте опасног отпада се могу увозити као секундарне сировине.

Отпад који се не може третирати или збринути на прихва-
тљив и ефикасан начин за животну средину због недостатка 

техничких могућности и објеката у Републици Србији, мора се 
извозити из земље.

Према статистичким подацима Агенције за заштиту животне 
средине, током 2020. године извезено је 424.071 t отпада, од чега 
је 12.796 t опасног отпада. У Табели 3.18. приказане су годишње 
количине извезеног отпада из Републике Србије.

Табела 3.18. Извоз отпада из Републике Србије у периоду 
2017 –2020. године (Извор: Агенција за заштиту животне средине, 
2021.)
Извоз отпада (t) 2017. 2018. 2019. 2020.
Опасан отпад 9.944 11.074 17.273 12.796
Неопасан отпад 430.045 332.751 398.517 411.275
Укупно 439.989 343.825 415.790 424.071

Више од половине извезеног отпада чине метали, од чега су 
највише заступљени метали који садрже гвожђе. Значајне количи-
не извезеног отпада представља отпадни папир и картон и амба-
лажа од папира, затим стаклена и пластична амбалажа, шљака из 
пећи од ливења гвоздених одливака и отпадна јестива уља и ма-
сти. Извоз опасног отпада чине и оловне батерије и акумулатори, 
а затим по количини следе опасне компоненте уклоњене из одба-
чене електричне и електронске опреме, отпад из термичке мета-
лургије олова и земља и отпадне киселине од хемијског третмана 
површине и заштите метала.

Табела 3.19. Увоз отпада у Републику Србију у периоду 
2017 –2020. године (Извор: Агенција за заштиту животне средине, 
2021.)
Увоз отпада (t) 2017. 2018. 2019. 2020.
Опасан отпад 1.081 996 5.958 7.109
Неопасан отпад 176.107 231.154 222.040 289.414
Укупно 177.188 232.150 227.998 296.523

Током 2020. године отпадни папир и картон и отпадна папир-
на и пластична амбалажа чине више од половине количине отпада 
који је увезен. По заступљености следи отпад од млевења из тер-
мичких процеса индустрије гвожђа и челика. Опасан отпад пред-
стављају оловне батерије, шљака из термичке металургије олова 
и отпад од механичког третмана отпада који садржи опасне суп-
станце. Извозе се велике количине рециклабилних материјала за 
које Република Србија има капацитете за прераду. Стога се чини 
се да понуда и потражња рециклабилних материјала није увек по-
дударна.

3.7. Оцена стања и анализа проблема 

Главни проблеми и изазови у вези са управљањем отпадом у 
Републици Србији су следећи: 

 – покривеност услугама сакупљања комуналног отпада је 
86,4% становништва, према извештају Агенције за заштиту жи-
вотне средине за 2020. годину, што је недовољно;

 – одвојено сакупљање рециклабилног отпада, осим амбала-
жног отпада из домаћинстава, још увек није адекватно спрове-
дено. Није спроведено одвојено сакупљање текстила и фракција 
опасног отпада које производе домаћинства. Биоотпад се систем-
ски не одваја на извору и не рециклира, иако су предузете почетне 
мере. Не постоји довољан број центара за сакупљање отпада у ло-
калним самоуправама;

 – циљеви за рециклирање комуналног отпада, који су поста-
вљени у претходном периоду, нису достигнути. Стопа рецикли-
рања за комунални отпад, према Агенцији за заштиту животне 
средине, а по обрачуну према новој методологији ЕУ, износила је 
15,5% у 2020. години;

 – већи део комуналног отпада нетретиран се одлаже на депо-
није, а знатан део комуналног отпада још увек се одлаже на неса-
нитарне депоније; 

 – недовољно је изграђених регионалних центара за упра-
вљање комуналним отпадом. Основни концепт развоја обухвата 
изградњу инфраструктуре у управљању отпадом: регионалних 
центара за управљање отпадом (што укључује регионалне депо-
није, трансфер станице, постројења за сепарацију рециклабилног 
отпада, постројења за компостирање), постројења за третман опа-
сног отпада итд.;
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 – адекватна мрежа постројења за третман опасног отпада није 

успостављена. Укупна производња опасног отпада у Србији је око 
68.000 t годишње. Капацитети за хемијско-физички третман опасног 
отпада не испуњавају у потпуности потребне захтеве, док локације 
за централно складиштење опасног отпада нису успостављене;

 – опасан отпад из домаћинстава не сакупља се одвојено од 
мешаног комуналног отпада;

 – постоје само ограничени капацитети за третман и одлага-
ње опасног отпада. Последњих година процеси солидификације и 
биоремедијације опасног отпада примењени су као техника пред-
третмана у појединачним случајевима;

 – недостају капацитети за спаљивање органског индустриј-
ског и медицинског отпада;

 – спровођење извештавања о отпаду у складу са захтевима 
националног законодавства није задовољавајуће. Један од разлога 
је чињеница да неформални сектор игра значајну улогу у прику-
пљању материјала за рециклажу из домаћинстава. Осим тога, из-
вештавање о прикупљању и третирању мешаног и одвојено саку-
пљеног комуналног отпада је непотпуно;

 – рециклажа отпада од грађења и рушења није развијена. 
Углавном се рециклирају отпадне фракције са високом економ-
ском вредношћу, као што су метали, док се највећи део отпада 
од грађења и рушења одлаже на неодговарајућим локацијама. Не 
примењују се стандарди квалитета за поново искоришћени грађе-
вински отпад и недостаје пропис који регулише овај ток отпада;

 – недовољни су капацитети за рециклажу и поновно искоришће-
ње, бар за неке врсте отпада, као што су стакло, дрво и алуминијум;

 – недовољно је сакупљање и рециклажа отпадног уља. Није 
довољно развијена шема сакупљања отпадних гума. Тренутно се 
сакупљање отпада од електричне и електронске опреме заснива на 
селективном сакупљању профитабилног отпада од електричне и 
електронске опреме. Није успостављен редован систем сакупља-
ња индустријских батерија и акумулатора;

 – могућности третмана PCB отпада у Републици Србији, тј. 
уља и опреме која садржи PCB, нису довољне;

 – мада су успостављене здраве основе за третман инфектив-
ног отпада широм земље, систем још није у потпуности развијен.

Неусклађивањем националног законодавства са ЕУ прописи-
ма, Република Србија ризикује да се тренд заостајања у управља-
њу отпадом за земљама у окружењу и у ЕУ настави и да се загађе-
ње животне средине, као и деградација простора, наставе. Такође 
би постојала опасност да се затворе постојећа тржишта, а нова да 
буду неприступачна због некоришћења прописаних мера и стан-
дарда, односно због смањене конкурентности привреде на међу-
народном, али и домаћем плану. Такође, непредузимање додатних 
мера имало би негативан утицај на процес приступања ЕУ, члан-
ство у међународним организацијама, а пре свега на одрживост у 
управљању отпадом и утицај на деградацију животне средине и 
здравље људи. С обзиром да се одлагањем једне тоне нетретираног 
отпада на депонију доприноси емисији од 0,83 t CО2 еq, уколико 
би се наставило са оваквом праксом, укупна количина отпада која 
би се 2030. године одложила на депоније би била 29.188.330 t. То 
би допринело емисији CО2 еq од 24.226.314 t. Са аспекта утица-
ја на животну средину и смањења ризика од климатских промена, 
тренутно стање управљања отпадом на дуги рок до 2030. године је 
неодрживо, јер се дугорочно доприноси деградацији животне сре-
дине. Применом постојећих мера и наставком постојеће праксе, не 
може се достићи испуњење општег и посебних циљева Програма.

Закључно, примену мера и активности које су биле утврђене 
у Стратегији управљања отпадом за период 2010 –2019. године и 
чије спровођење је започето, треба наставити и у наредном перио-
ду, али се морају прописати и додатне мере, и мора се више уради-
ти на спровођењу тих мера. 

У наредном периоду, приоритетне мере се односе на се-
лекцију отпада на извору, повећање степена рециклаже отпада и 

изградњу недостајуће инфраструктуре, како би се створиле основе 
за испуњење постављених циљева наведених у кључним Дирек-
тивама ЕУ у сектору отпада. Сврха је развој и унапређење систе-
ма управљања отпадом, укључујући употпуњавање законодавног 
оквира и планских докумената у овом сектору.

3.8. Пројекције врста и количина отпада за период од 2022. до 
2031. године 

3.8.1. Комунални отпад

Приликом пројекције количина комуналног отпада који ће се 
стварати до 2030. године узета је у обзир промена броја становни-
ка и промена животног стандарда грађана. Такође је узета пројек-
ција пораста броја становника обухваћених системом организова-
ног сакупљања комуналног отпада од садашњих 86,4% на 100%. 
Моделовањем су добијени пoдaци o прojeктoвaним кoличинaмa 
oтпaдa нa нивoу Републике Србиje зa пoсмaтрaни пeриoд.

Табела 3.20. Пројектоване количине генерисаног комуналног 
отпада за Републику Србију у периоду од 2022. до 2030. године 

Година 
Количина генерисаног отпада

kg/ становнику/дан kg/ становнику/ годишње тона годишње
2022. 1,19 434,3 3.033.876
2023. 1,21 442,0 3.080.319
2024. 1,23 450,0 3.129.084
2025. 1,26 458,4 3.180.295
2026. 1,28 467,1 3.234.082
2027. 1,30 476,1 3.290.582
2028. 1,33 485,5 3.349.939
2029. 1,36 495,4 3.412.307
2030. 1,39 505,6 3.477.846

Што се тиче пројектованих вредности за састав комуналног 
отпада, претпостављало се да је једина фракција (у смислу масе-
ног удела) која ће се убудуће смањити биоотпад фракција отпада 
(баштенски и отпад од хране), док је за све остале категорије от-
пада предвиђен модел одређеног повећања. Удeo биоотпада кojи 
сe oднoси нa бaштeнски oтпaд и oтпaд oд хрaнe ћe прeмa прojeк-
циjaмa бити смaњeн нa 34,7% у 2030. гoдини. Ове претпоставке 
могу се извести имајући у виду очекиване активности управљања 
биоразградивим отпадом, на пример, увођењем контејнера за ком-
постирање у домаћинствима, као и компостана за зелени отпад, на 
које грађани могу да допремају зелени отпад, или на које се довози 
зелени отпад из градских паркова и слично. Такође, на основу мо-
дела прeдвиђa се дa ћe 2030. гoдинe прoцeнтуaлнa зaступљeнoст 
пaпирa и кaртoнa изнoсити 14%, плaстикe 13,8%, стaклa 5,3% и 
мeтaлa 6,7%, дoк ћe свe прeoстaлe кaтeгoриje oтпaдa зajeднo имaти 
удeo oд 25,5% у oднoсу нa укупну кoличину.

Слика 3.3. Прojeктoвaни сaстaв гeнeрисaнoг oтпaдa зa Србиjу 
у пeриoду oд 2022. дo 2030. гoдинe (%)
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Taбeлa 3.21. Пројекција кoличине биoрaзгрaдивoг кoмунaлнoг oтпaдa зa Србиjу у пeриoду oд 2022. дo 2030. гoдинe (t/гoд.)

Гoдинa
Укупни – 

кoмунaлни отпад 
(t/гoд.)

Рaзличити извoри биoрaзгрaдивoг кoмунaлнoг oтпaдa (t/гoд.)
Укупни 

биoрaзгрaдиви 
отпад (t/гoд.)

Биo-отпад 
(бaштeнски и 

хрaнa))

Пaпир & 
Кaртoн

Oстaлo
(тeкстил, дрвo, кoжa, 
фини eлeмeнти и сл.)

Зeлeни oтпaд 
(пaркoви и jaвнe 

пoвршинe)
2008.*
пoтeнцијална референтна година 2.374.375 1.602.525

2022. 3.033.876 1.181.580 360.328 271.778 91.016 1.904.702
2023. 3.080.319 1.183.116 368.705 275.947 92.410 1.920.178
2024. 3.129.084 1.185.130 377.422 280.294 93.873 1.936.718
2025. 3.180.295 1.187.640 386.497 284.827 95.409 1.954.373
2026. 3.234.082 1.190.665 395.950 289.556 97.022 1.973.193
2027. 3.290.582 1.194.223 405.803 294.490 98.717 1.993.234
2028. 3.349.939 1.198.335 416.078 299.639 100.498 2.014.550
2029. 3.412.307 1.203.021 426.798 305.014 102.369 2.037.202
2030. 3.477.846 1.208.302 437.989 310.625 104.335 2.061.251

Прoрaчун укупнe кoличинe кoмунaлнoг биoрaзгрaдивoг oт-
пaдa у Републици Србиjи, бaзирaн je нa рeзултaтимa дoбиjeних нa 
oснoву мeрeњa и спрoвeдeних aнaлизa сaстaвa oтпaдa у oпштинaмa 
Републике Србиje. Нa oснoву рeзултaтa са мeрeњa нa тeрeну, идeн-
тификoвaни су слeдeћи извoри биoрaзгрaдивoг кoмунaлнoг oтпaдa 
кojи трeбa дa сe узму у oбзир: бaштeнски oтпaд и oтпaд oд хрaнe 
(100%), пaпир и кaртoн (90%) и сaв прeoстaли oтпaд (35%) кojи 
сaдржи биoрaзгрaдивe кaтeгoриje пoпут тeкстилa, дрвeтa, кoжe, 
финих eлeмeнaтa итд. Кoличинa биoрaзгрaдивoг oтпaдa кojи пoти-
чe из пaркoвa и jaвних пoвршинa тaкoђe требa бити рaзмoтрeна. У 
Републици Србиjи je 2008. гoдинe (кao пoтeнциjaлнo рeфeрeнтнe 
гoдинe) oд укупнe кoличинe кoмунaлнoг oтпaдa, oкo 67,5% прeд-
стaвљao биoрaзгрaдиви отпад. Oвa врeднoст oдгoвaрa мaси oд 
1.602.525 тoнa гeнeрисaнoг биoрaзгрaдивoг кoмунaлнoг oтпaдa, 
oднoснo 214 kg пo стaнoвнику гoдишњe. Кoришћeњeм рeзултaтa 
дoбиjeних мoдeлoвaњeм, прojeктoвaнe врeднoсти гeнeрисaнoг 
биоразградивог кoмунaлнoг oтпaдa зaкључнo сa 2030. гoдинoм 
прикaзaнe су у Taбeли 3.21.

На основу количине биоразградивог комуналног отпада од 
1.602.525 t из 2008. године која је узета као референтна година, 
израчунате су количине које треба преусмерити са депонија у Ре-
публици Србији у периоду обухваћеним овим програмом. Може се 
закључити да до краја 2028. године и постизања циља који подра-
зумева да је дозвољено депоновање највише 75% количине био-
разградивог комуналног отпада генерисаног у 2008. години, треба 
пронаћи одговарајуће опције за третман од око 812.656 тона ове 
врсте отпада. Према истом принципу, у наредном периоду треба 
одредити и потребне количине које треба преусмерити са депонија 
како би се достигли и постављени циљеви за 2032, односно 2039. 
годину.

Нa сличaн нaчин, зa пoтрeбe прoрaчунa кoличинe aм-
бaлaжнoг oтпaдa кojу je нeoпхoднo рeциклирaти и пoнoвнo ис-
кoристити кaкo би сe испунили дeфинисaни циљeви у будућнoсти, 
кoришћeни су пoдaци o кoличини и сaстaву oтпaдa дoбиjeних 
пoмoћу мoдeлa. Кoнкрeтнe врeднoсти прojeктoвaнe кoличинe 
aмбaлaжe и пojeдинaчних aмбaлaжних мaтeриjaлa су тaкoђe при-
кaзaни у Taбeли 3.22. Нa oснoву тих пoдaтaкa мoжe сe oчeкивaти 
пoвeћaњe кoличинe aмбaлaжe стaвљeнe нa тржиштe 2030. гoдинe 
на 534.285 тoнe.

Taбeлa 3.22. Прojeктoвaнa кoличинa aмбaлaже стaвљeне нa 
тржиштe зa Србиjу oд 2022. дo 2030. гoдинe (t/гoд.)

Година

Амбалажни материјали (t/год.)

Укупно
Пластика Дрво Метал Стакло

Папир 
и 

картон
Остало

2022. 98.509 83.297 19.378 56.546 131.950 715 390.395
2023. 102.449 86.629 20.153 58.808 137.228 744 406.011
2024. 106.548 90.094 20.959 61.161 142.717 773 422.252
2025. 110.809 93.698 21.797 63.607 148.426 804 439.142
2026. 115.242 97.446 22.669 66.151 154.363 837 456.708
2027. 119.852 101.344 23.576 68.797 160.537 870 474.976
2028. 124.646 105.398 24.519 71.549 166.959 905 493.976
2029. 129.632 109.614 25.499 74.411 173.638 941 513.735
2030. 134.817 113.999 26.519 77.388 180.583 979 534.285

Слика 3.4. Пројекције амбалаже стaвљeне нa тржиштe зa Ср-
биjу oд 2022. дo 2030. гoдинe по врсти материјала (%)

3.8.2. Индустријски и опасан отпад

Будуће количине отпада зависе од демографских, економских 
и социјалних фактора. Развој у сектору управљања отпадом, нпр. 
унапређење система одвојеног сакупљања отпада, такође има ви-
соки утицај на будуће количине и састав отпада. Прогноза будућих 
количина опасног отпада стога захтева предвиђање многобројних 
неизвесних фактора. Тачност прогнозе, наравно, зависи и од тач-
ности података о тренутним количинама и квалитету отпада.

Пројекција стварања опасног отпада до 2030. године ће за-
висити од рада индустрије. Очекује се да се количине повећају до 
280.000 t/год. у 2030. години (хемијски отпад и муљеви из инду-
стрије и трговине, отпад од секундарног третмана отпада, конта-
минирана земљишта итд.).

Табела 3.23. Очекиване категорије и количине опасног отпа-
да у Републици Србији 

Категорија отпада Очекивана количина 
опасног отпада (t)

 Истрошени растварачи 1.699
Отпад од киселина, база и солидификовани отпад 5.033
Коришћена уља 22.316
Хемијски отпад (око 50% органски и 50% неоргански) 24.034
Муљеви индустријских ефлуената 7.850
Муљеви и течни отпад из процеса третмана отпада 699
Медицински отпад 5.000
Дрвни отпад 466
Отпад који садржи PCB (полихлороване бифениле) 84
Одбачена опрема 13.800
Одбачена возила 45.700
Отпад од батерија и акумулатора 18.000
Мешани и недиференцирани материјали 3.952
Остаци од сортирања 6.897
Минерални отпад од грађења и рушења 530
Друге врсте минералног отпада 100.000
Отпад из сагоревања 12.400
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Земљишта 3.278
Минерални отпад из третмана отпада и стабилизације 
отпада 6.897

УКУПНО 278.635

3.8.3. Посебни токови отпада

На основу процена тренутних количина отпадних возила 
и отпадних гума и предвиђеног развоја, процењује се да ће до 
102.000 t отпадних возила и до 90.000 t отпадних гума настати у 
2030. години. 

На основу прикупљених и третираних количина, као и на 
основу пројекција количина које се стављају на тржиште, прет-
поставља се да ће у наредним годинама бити произведено између 
15.000 и 18.000 t истрошених акумулатора. Процењује се да ће се 
сакупљање истрошених преносивих батерија повећати на следећи 
начин: 0,04 kg по становнику 2025. године, 0,05 kg по становнику 
2027. години и 0,06 kg по становнику 2031. године.

На основу процена тренутних количина које се стављају на 
тржиште и информација о сакупљању отпадних уља, процењује 
се да ће настајати између 22.000 и 30.000 t отпадног уља годишње. 

Процене количине електричне и електронске опреме пласи-
ране на тржиште урађене су узимајући у обзир раст БДП, промену 
броја становника и друге показатеље. Процене показују да ће пла-
сман електричне и електронске опреме на тржиште 2025. године 
износити 12,1 kg по становнику, односно може се очекивати да ће 
се око 15.000 t овог отпада одвојено прикупити 2024. године, од-
носно 38.000 t 2031. године у Републици Србији. 

Такође се може очекивати количина од 2.100 t годишње отпад-
них флуоресцентних цеви које садрже живу. Увођење одвојеног са-
купљања опасног отпада из домаћинстава и јачање шема продужене 
одговорности произвођача могу знатно повећати количину одвојено 
сакупљених флуоресцентних цеви. Међутим, на основу техноло-
шких промена, претпоставља се да потенцијал стварања отпадних 
флуоресцентних цеви неће порасти у наредних десет година.

На основу процењене залихе од 2,1 милиона t азбеста (про-
цењене историјском потрошњом азбеста; залиха се састоји углав-
ном од азбестног цемента, у мањој мери од азбестног изолационог 
материјала и азбестних PVC подова), процењена је количина до 
45.000 t годишње, у зависности од стопе обнове и реконструкције 
постојећих зграда. Овај износ је горња граница. Прилагођавањем 
очекиване количине азбестног отпада (из грађевинског сектора) 
очекиваној количини отпада од грађења и рушења, долази се до 
количине од 10.000 t годишње као највероватније.

Према прогнозама, очекује се да ће се 2030. године на тржи-
ште у Републици Србији пласирати око 600.000 t амбалаже. Може 
се претпоставити да сва амбалажа која се пласира на тржиште у 
одређеној години постане амбалажни отпад исте године. Очекује 
се да ће структура амбалажног материјала остати у просеку 14% 
стакла, 25% пластике, 34% папира и картона, 5% метала, 21% др-
вета и мање од 1% остатка. 

Очекује се да ће количина малих уређаја који садрже PCB 
(кондензатори), који су резултат правилног третмана отпада од 
електричне и електронске опреме, посебно великих апарата за до-
маћинство, задржати на неколико, највише 10 t годишње до 2030. 
године. Такође, очекује се да ће потенцијална годишња количина 
уља која садрже PCB остати на истом нивоу до 2030. године као 
што је и данас, односно, 125 до 185 t годишње. 

Очекује се да ће произведена количина инфективног меди-
цинског отпада од 5.000 t годишње, остати константна током пла-
нираног периода. Процењује се да ће укупна производња фарма-
цеутског отпада бити 60 t годишње.

Што се тиче споредних производа животињског порекла, 
очекује се да ће се количине смањивати у наредним годинама. 

Грубе процене о укупним количинама пољопривредног от-
пада предвиђају количине од 12,8 милиона t сламе. Овај отпад у 
великој мери остаје у пољопривредном сектору. Међутим, овај от-
пад има значајан потенцијал за производњу алтерантивне енергије 
(биогас, спаљивање биомасе).

Процењује се да се капацитет производње муља из постоје-
ћих постројења за пречишћавање отпадних вода, као из построје-
ња која су тренутно у фази планирања или изградње, може очеки-
вати у распону од 17.690 –22.852 t влажног муља под номиналним 

оптерећењем, али се може очекивати повећање капацитета прои-
зводње муља од 2028. или 2029. године. Процењује се да ће прои-
зводња муља достићи годишњи износ од 135.190 t сувог материја-
ла након што се Директива о пречишћавању комуналних отпадних 
вода у потпуности примени до 2041. године.

На основу тренутних количина и одабраних економских по-
казатеља, очекује се да ће 2030. године у Републици Србији бити 
произведено најмање 2,4 милиона t отпада од грађења и рушења, 
укључујући и земљу из ископа. На основу података земаља ЕУ, по-
тенцијална производња отпада од грађења и рушења процењује се 
на 3,6 милиона t годишње. 

Побољшано управљање рударским отпадом вероватно ће 
довести до повећања количине опасног отпада из рударских опе-
рација, односно рударског отпада, који ће се третирати у намен-
ским постројењима. Отпад из енергетике се може очекивати да ће 
у блиској будућности настајати у количини од најмање 10 милиона 
t годишње.

Не очекује се настајање отпада из производње титан-диоксида.
Количине секундарног отпада из третмана отпада, које наста-

ју у операцијама поступања са отпадом, у великој мери зависе од 
нивоа инфраструктуре за третман отпада. Фракције секундарног 
отпада, које ће се стварати у будућности (уколико се предложена 
инфраструктура реализује), могу између осталог обухватати: про-
изводњу горива из механичког третмана (до 300.000 t годишње), 
излазне фракције постројења за биолошки третман (до 60.000 t го-
дишње), органски остаци и муљеви из физичко-хемијског третма-
на (до 12.000 t годишње), остаци из шредера у којем се третирају 
отпадна возила и отпад од електричне и електронске опреме (нај-
мање 10.000 t годишње) и дигестати из анаеробне дигестије.

3.8.4. Очекиване врсте и количине отпада који ће бити увезени/
извезени

Економска интеграција и приступање Републике Србије ЕУ 
вероватно ће повећати извоз, као и увоз рециклабилног отпада, 
нпр. металног, папирног и пластичног отпада. Очекује се да ће 
се извоз опасног отпада који захтева специфичан третман, а који 
се не може обезбедити на економичан начин за количине отпада 
створеног у Републици Србији, наставити и повећати у будућно-
сти. Овакав отпад између осталог укључује:

1) отпад из индустрије челика (нпр. отпад од чишћења фил-
тера) и отпад од хемијске површинске обраде метала;

2) посебне врсте отпада од електричне и електронске опреме, 
као што су гасне сијалице и опасне компоненте уклоњене из одба-
чене опреме;

3) специфични отпад који садржи азбест, који се не може 
одлагати на депонију, нпр. 15 01 11* (међутим, очекују се мале ко-
личине); 

4) амбалажни отпад контаминиран опасним материјама;
5) фармацеутски отпад;
6) преносиве батерије и акумулатори;
7) отпад од пречишћавања димних гасова у инсинераторима 

за отпад1;
8) специфичан PCB-отпад, остали отпад који садржи POPs.

4. ВИЗИЈА 

Визија која проистиче из анализе постојећег стања и потен-
цијала у области управљања отпадом је минимизација утицаја 
отпада на животну средину и повећање ефикасности коришћења 
ресурса на принципима циркуларне економије, што ће обезбедити 
контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за 
инвестирање и афирмацију економских могућности које настају 
из отпада. 

Ову визију могуће је остварити ако се доследно буду приме-
њивала начела која се заснивају на смањењу притиска на животну 
средину и обезбеђењу квалитетнијег живот грађана уз јасну и одр-
живу развојну перспективу и изградњу подстицајног окружења за 
успостављање модела циркуларне економије.

Сагласно визији, утврђени су општи и посебни циљеви упра-
вљања отпадом и развијене мере и инструменти и активности које 
су неопходни за њихово остварење. 
 – – – – – – – – – – – – –
1 Овај ток отпада постаће релевантан када у Србији буду доступни капацитети за 

инсинерацију отпада.
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5. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

5.1. Општи циљ 

Општи циљ је развијање одрживог система управљања от-
падом у сврху очувања ресурса и смањења негативних утицаја на 
животну средину, здравље људи и деградацију простора.

То укључује: превенцију настајања отпада, смањење коли-
чина рециклабилног отпада који се одлаже на депоније, смањење 
удела биоразградивог отпада у одложеном комуналном отпаду, 
смањење негативног утицаја одложеног отпада на животну среди-
ну, климу и људско здравље и управљање насталим отпадом по 
принципима циркуларне економије.

Остварени напредак у погледу остваривања општег циља 
Програма пратиће се кроз следеће показатеље:

1) степен комуналног отпада који се одлаже на несанитарне 
депоније у односу на укупну количину отпада генерисаног кому-
налног отпада (%);

2) степен збринутог опасног отпада (%).
Спровођење политике заштите животне средине заснива се 

на принципу предострожности и принципу превенције, наиме, 
свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да 
проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да 
представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи, 
смањи оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у 
изградњи, производњи, дистрибуцији и употреби.

Кључни принципи које треба узети у обзир при успоставља-
њу и спровођењу плана управљања отпадом спроводе се кроз сле-
дећа начела која треба да усмеравају систем управљања отпадом у 
Републици Србији.

Начело одрживог развоја

Начело одрживог развоја претпоставља задовољавање по-
треба данашње генерације без угрожавања будућих генерација и 
њихових потреба. Одрживим развојем настоји се на уравнотежен 
начин постићи економски и друштвени развој и заштита живот-
не средине. Одрживо управљање отпадом подразумева спрово-
ђење свих потребних мера за ефикасно, рационално и одговорно 
коришћење ресурса, смањење количине створеног отпада, а када 
се стварање отпада не може избећи, руковање на начин којим се 
допринoси циљевима одрживог развоја, укључујући поновно уво-
ђење ресурса у циклус након рециклаже.

Начело циркуларне економије

Примена принципа циркуларне економије промовише конку-
рентност, иновације, штити животну средину и простор, али исто-
времено доприноси економском расту и има потенцијал да успо-
стави значајан број нових радних места, уз очување драгоцених 
и све оскуднијих природних ресурса и додавање нових вредности 
отпадним материјалима.

Начело предострожности

Начело предострожности значи да „у случају да постоји мо-
гућност озбиљне и неповратне штете, одсуство пуне научне по-
узданости не буде разлог да се не предузму мере за спречавање 
деградације животне средине”. Свака активност мора бити плани-
рана и изведена на такав начин да изазове најмање могуће проме-
не животне средине. У случају потенцијалних и значајних утицаја 
на животну средину, требало би предузети превентивне активно-
сти, а нарочито треба подржати примену инструмената за процену 
утицаја на животну средину.

Начело избора најоптималније опције за животну средину

Избор најоптималније опције за животну средину је систе-
матски приступ. Процена утицаја различитих опција на животну 
средину омогућава одређивање опције или комбинације опција 
која доноси највећу корист и/или најмање штете за животну сре-
дину у целини, уз прихватљиве трошкове и профитабилност, како 
у дужем, тако и у краћем року. У случају сукоба између принци-
па близине или примене хијерархије отпада са принципом избора 

најоптималније опције за животну средину, предност се може дати 
избору најоптималније опције за животну средину.

Начело самодовољности

Примена начела самодовољности подразумева успоставља-
ње интегрисане и погодне мреже постројења за поновно искори-
шћење и одлагање мешовитог комуналног отпада, укључујући са-
купљање ове врсте отпада који створе други произвођачи отпада, 
узимајући у обзир најбоље доступне технике.

Мрежа се формира тако да она буде довољна Републици Ср-
бији за одлагање и транспорт отпада, узимајући у обзир географ-
ске карактеристике региона и потребу за одвојеним постројењима 
за одређене врсте отпада.

Ова мрежа треба да омогући одлагање или поновно искори-
шћење отпада у једном од најближих одговарајућих постројења, 
уз примену најприкладнијих метода и технологија у циљу обезбе-
ђивања високог нивоа заштите животне средине и јавног здравља.

Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом

Отпад се треба третирати или одлагати што је ближе месту 
настанка, тј. у регији у којој је настао, како би се избегли нежеље-
ни утицаји транспорта на животну средину. Избор локације за по-
стројење за третман и/или поновно искоришћење и/или одлагање 
зависи од локалних услова и околности, врсте и количине отпада, 
начина транспорта и одлагања, економске одрживости, као и могу-
ћег утицаја на животну средину. Регионално управљање отпадом 
обезбеђује се развојем и применом регионалних стратешких пла-
нова у складу са Програмом, заснованим на европском законодав-
ству и националној политици.

Начело хијерархије управљања отпадом

Хијерархија у управљању отпадом подразумева следећи ре-
дослед приоритета у пракси управљања отпадом: 

 – Превенција: Мере које се предузмају пре него што суп-
станца, материјал или производ постане отпад, којима се смању-
је: количина отпада, укључујући поновну употребу производа или 
продужење животног века производа; штетни утицаји насталог 
отпада на животну средину и здравље људи; садржај штетних ма-
терија у материјалима;

 – Припрема за поновну употребу: Поступци у вези са по-
новном употребом отпада који укључују чишћење (нпр. старе оде-
ће), функционално испитивање (нпр. електричних и електронских 
уређаја или њихових компоненти), или поправка и обнова одбаче-
не опреме, помоћу којих се производи или компоненте производа 
који су постали отпад припремају за поново коришћење без било 
какве друге претходне обраде;

 – Рециклажа: Прерада отпадних материја у производе, ма-
теријале или супстанце било за изворне или друге сврхе („боца у 
боцу”, „метал у метал”, компостирање);

 – Остале операције поновног искоришћења: Употреба 
вредности отпада за друге корисне сврхе заменом других матери-
јала који би се иначе користили за испуњавање одређене функције, 
или отпада који би био спреман да испуни ту функцију, у постро-
јењу или широј економији (нпр. насипање материјала, рекултива-
ција, производња енергије, друге енергетске користи или употреба 
хемикалија);

 – Одлагање: Свака операција која није поновно искори-
шћење отпада, чак и када се материје поново користе или када се 
енергија производи као секундарни ефекат такве операције (нпр. 
спаљивање које није намењено за производњу енергије, одлагање 
отпада на депоније).

Међутим, хијерархија управљања отпадом није апсолутни 
принцип. Треба предузети мере за постизање решења која ће ство-
рити најбољи могући општи резултат за животну средину. Такође 
се морају узети у обзир општи принципи заштите животне сре-
дине, као што су принцип предострожности и одрживости, тех-
ничка изводљивост и економска одрживост, заштита ресурса, као 
и општи утицај на животну средину, здравље људи, економију и 
социјални аспект. У посебним случајевима можда ће бити потреб-
но одступити од строге хијерархије како би се ускладили са дру-
гим кључним принципима. На пример, за отпад који садржи POPs 
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(садржај POPs изнад „доње границе” како је дефинисано у смер-
ницама Стокхолмске конвенције или релевантној регулативи), 
предност се даје другом третману којим се уништава или мења са-
држај POPs (нпр. спаљивање) у односу на рециклажу.

Начело продужене одговорности произвођача

Шема продужене одговорности произвођача је програм ин-
тернационализације трошкова заштите животне средине и потро-
шње одређеног производа. Произвођачи производа сносе одговор-
ност за утицај произведене робе током целог животног циклуса 
производа, укључујући одлагање. Произвођачи сносе највећу од-
говорност, јер они утичу на састав и карактеристике производа 
и амбалаже. Произвођач треба да се побрине за што мање ства-
рањe отпада, развој производа који се могу рециклирати и развој 
тржишта за поновну употребу и рециклажу њихових производа. 
Произвођачи или, ако то није случај, увозници и продавци могу 
испунити своје обавезе појединачно или заједно (укључивање у 
колективне оператере) у зависности од одређеног спроведбеног 
законодавства.

Начело загађивач плаћа

Да би се осигурала финансијски одржива активност у упра-
вљању отпадом, примењиваће се начело „загађивач плаћа”. Зага-
ђивачи морају сносити пуне трошкове последица својих актив-
ности. Трошкови сакупљања, третмана и одлагања отпада стога 
морају бити укључени у цену производа. Требало би применити 
принцип пуног повраћаја трошкова за услуге сакупљања и одлага-
ња отпада, као и увођење инструмената финансијске стимулације 
за поновну употребу и рециклажу отпада.

5.2. Посебни циљеви 

За остваривање општег циља Програма утврђују се следећи 
посебни циљеви:

Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комунал-
ним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањено одла-
гање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање 
отпада на несанитарне депоније 

За остварење овог посебног циља потребно је остварити сле-
деће:

 – повећање стопе рециклаже комуналног отпада на укупних 
25% по маси до 2025. године и 35% до 2030. године; 

 – повећање стопе припреме за поновну употребу и реци-
клажу комуналног отпада на минимално 55% по тежини до краја 
2025. године и минимално 60% по тежини до краја 2030. године;

 – смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније до 
2028. године, на 75% укупне количине биоразградивог отпада 
створеног 2008. године;

 – до краја 2029. године успостављено одвојено сакупљање за 
папир, метал, пластику, стакло и текстил;

 – повећање стопе рециклаже биоотпада на 20% до 2025. го-
дине и 40% до 2029. године;

 – повећање стопе рециклаже папира и картона на 25% до 
2025. године и 35% до 2029. године;

 – смањење одлагања отпада на несанитарне депоније на 0% 
до 2034. године.

Посебан циљ 2: Успостављен систем одрживог управља-
ња опасним и индустријским отпадом

За остварење овог посебног циља потребно је остварити сле-
деће:

 – до краја децембра 2029. године успостављено одвојено са-
купљање фракција опасног отпада које производе домаћинства;

 – изградити капацитете за управљање опасним и индустриј-
ским отпадом.

Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне упо-
требе и рециклаже посебних токова отпада и ефикасније кори-
шћење ресурса

За остварење овог посебног циља потребно је остварити сле-
деће:

 – повећање покривености система одвојеног сакупљања ам-
балажног отпада на 100% до 2028. године;

 – рециклирање масеног удела целокупног амбалажног отпа-
да од 65% до 2025. и 70% до 2030. године

• 50% тежине за пластику до 2025. и 55% до 2030.2

• 25% тежине за дрво до 2025. и 30% до 2030.
• 70% тежине за црне метале до 2025. и 80% до 2030.
• 50% тежине за алуминијум до 2025. и 60% до 2030.
• 70% тежине за стакло до 2025. и 75 % до 2030.
• 75% тежине за папир и картон до 2025. и 85% до 2030.
 – повећање стопе сакупљања отпадних преносивих батерија 

и акумулатора на укупних 25% по маси до 2031. године; 
 – повећање стопе сакупљања отпада од електричне и елек-

тронске опреме из домаћинстава на 45% до 2031. године;
 – повећање стопе припреме за поновну употребу, рециклира-

ње и друге врсте поновног искоришћења материјала, укључујући и 
разастирање отпада као замене за друге материјале неопасним отпа-
дом од грађења и рушења, искључујући природни материјал дефи-
нисан у категорији 17 05 04 на листи отпада на 40% до 2029. године.

Посебан циљ 4. Ојачан капацитет институција у области 
управљања отпадом и усклађена регулатива са прописима ЕУ

Јачање капацитета институција односи се на усклађивање 
правног оквира са правним тековинама ЕУ, побољшање праћења 
и извештавања у области управљања отпадом, јачање капаци-
тета Агенције за заштиту животне средине и јачање капацитета 
инспекције за заштиту животне средине. Такође, подразумева се 
јачање капацитета локалних самоуправа и државне управе, као и 
регионалних предузећа за управљање отпадом.

6. КОНЦЕПЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ПРОГРАМА 

За остварење визије, општих и посебних циљева Програма, у 
складу са релевантним директивама ЕУ у вези са управљањем от-
падом и према израђеним плановима имплементације који су ана-
лизирали различите сценарије, развијена је концепција за успоста-
вљање функционалног система уз примену принципа циркуларне 
економије и развоја тржишта за рециклиране материјале.

То подразумева потпуно усклађивање са захтевима Дирек-
тива ЕУ и реализацију предузетих обавеза у процесу приступања 
ЕУ. Потребно је даље усклађивање прописа, доношење измена и 
допуна закона о управљању отпадом и закона о амбалажи и амба-
лажном отпаду и релевантних подзаконских прописа. Неопходне 
реформе односе се на јачање постојећих административних капа-
цитета, посебно капацитета институција и органа задужених за 
планирање, контролу, надзор, извештавање и сертификовање, као 
и успостављање блиске сарадње између Министарства, АПВ-а и 
ЈЛС-а у сврху техничке подршке и административне помоћи, као и 
за реализацијом економских инструмената, подизањем свести јав-
ности, стварањем и управљањем информационим системом.

Такође, за успостављање интегрисаног система управљања 
отпадом потребно је изградити одговарајућу инфраструктуру, ус-
поставити системе за управљање отпадом за различите врсте от-
пада, применити одговрајуће економске инструменте и обезбеди-
ти одрживо финансирање тих система.

Да би се одредио обим потребних мера за постизање утвр-
ђених циљева до 2031. године, сагледана је комплетна потребна 
инфраструктура за успостављање интегрисаног система управља-
ња отпадом, која би Републици Србији дугорочно омогућила да у 
потпуности спроведе захтеве ЕУ Директива.

6.1. Потребна инфраструктура за управљање комуналним 
отпадом 

Интегрисани систем за управљање комуналним отпадом са-
држи следеће кључне елементе: 

 – успостављање регионалних система, формирање одговор-
них регионалних тела и адекватних административних и технич-
ких капацитета за реализацију регионалних пројеката;
 – – – – – – – – – – – – –
2 Члан 9. Директиве (ЕУ) 2019/904 (Директива о пластици за једнократну упо-

требу) захтева од држава чланица да предузму потребне мере како би се обез-
бедило одвојено сакупљање за рециклажу пластичних боца.

 (а) до 2025. године од количине отпадних пластичних производа за једнократну 
употребу наведених у Делу Ф Прилога (боце са напицима) – 77% таквих прои-
звода за једнократну употребу који се стављају на тржишпласирају на тржи-
ште у датој години;

 (б) до 2029. године од количине отпадних пластичних производа за једнократну 
употребу наведених у Делу Ф Прилога (боце за напитке) – 90% таквих произво-
да за једнократну употребу који се стављају на тржишпласирају на тржиште 
у датој години.
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 – увођење одвојеног сакупљања рециклабилних материјала 
успостављањем система (најмање) две канте  – једна за мешовити 
отпад и други за отпад који се може рециклирати. У зависности од 
потреба региона, број канти може бити и већи (за отпад који под-
леже колективним шемама пропорционални допринос). Систем ће 
постепено напредовати повећањем обима одвојеног сакупљања 
следећих материјала за рециклажу: стакло (~ 100% амбалаже) и 
папир и картон (~ 50% амбалаже, ~ 50% не-амбалажног отпада);

 – успостављање одвојеног сакупљања комуналног биоотпада 
почевши са сакупљањем зеленог отпада;

 – увођење секундарног одвајања рециклабилних производа 
успостављањем регионалних центара за отпад са одговарајућим 
чистим линијама за одвајање, како би се отпад који се може ре-
циклирати могао раздвојити у одређене фракције за даљу прераду 
 – у сваком региону управљања отпадом;

 – успостављање мреже центара за сакупљање отпада у целој 
земљи: у зависности од густине насељености, биће успостављен 
један или више центара за сакупљање отпада у свакој општини. 
Центри ће функционисати као „рециклажна дворишта”, где ће 
грађани доносити отпад који се не сме одлагати у контејнере за 
отпад из домаћинстава, укључујући нпр. кабасти отпад, посебне 
врсте отпада, зелени отпад, опасан отпад из домаћинстава, отпад 
од електричне и електронске опреме, батерије и слично;

 – након процене регионалних потреба, успоставити довољан 
капацитет за трансфер станице;

 – изградња малих линија за компостирање органског кому-
налног отпада, укључујући обезбеђивање одговарајућих возила за 
превоз; потребна специфична опрема (опрема за мешање матери-
јала, сита), може се финансирати и управљати са неколико малих 
постројења у садејству;

 – увођење кућног компостирања у руралним и полу-рурал-
ним областима у циљу рециклаже органског отпада из домаћин-
става;

 – изградња постројења за биолошки третман комуналног от-
пада на регионалном нивоу. У овим постројењима ће бити трети-
ран сепарисани биоотпад (нпр. отпад од остатака хране) и остаци 
запрљаног/нечистог биоразградивог отпада настали из процеса 
сепарације и третирања. Два тока отпада ће бити међусобно одво-
јени;

 – изградња постројења за инсинерацију комуналног отпада 
у Београду са капацитетом спаљивања од 340.000 t/год., инстали-
раном производном снагом од 25 MW и производњом топлотне 
снаге 56 MW и изградња постројења за термички третман (термо-
валоризацију) нерециклабилног отпада у Нишу и Крагујевцу, уз 
производњу еклектричне и топлотне енергије;

 – на основу закључених споразума и сарадње између општи-
на и региона, успостављаће се санитарне депоније на нивоу регио-
на за управљање отпадом;

 – затварање несанитарних депонија и уклањање дивљих де-
понија, укључујући рекултивацију затворених депонија и санацију 
локација дивљих депонија у регионима у којима раде санитарне 
депоније.

Нове инвестиције у области отпада биће више фокусиране на 
одвајање отпада на извору и рециклирање отпада, односно ефи-
касније коришћење ресурса. Пре него што се донесе било каква 
одлука о изградњи нових депонија, пажња се мора посветити по-
већању напора у циљу смањења отпада кроз превенцију, одвајање 
и рециклирање отпада.

На Слици 6.1. приказана је шема која даје увид у планирану 
инфраструктуру за управљање комуналним отпадом.

Слика 6.1. Инфраструктура за управљање комуналним отпа-
дом

6.1.1. Регионални приступ

На стратешком и инвестиционом нивоу, Република Србија се 
ослања на опцију регионалног управљања отпадом. Развој инте-
грисаног система за управљање отпадом и одговарајућа потреб-
на инфраструктура за управљање комуналним отпадом је у фази 
развоја. И у наредном периоду наставиће се формирање региона 
за управљање отпадом који се образују кроз сарадњу јединица 
локалних самоуправа и изградња регионалне инфраструктуре за 
управљање отпадом. Регионални, интегрисани системи управља-
ња отпадом су планирани тако да пружају локалне услуге упра-
вљања отпадом према стандардима ЕУ. 

Регионални концепт настоји да учини услуге ефективнијим 
и ефикаснијим кроз груписање кључних функционалних целина 
(сакупљање, транспорт и сепарација) до нивоа у којем се мате-
ријали за рециклирање и посебни токови отпада могу издвојити 
за одговарајући третман, а остатак за коначно одлагање. Даљим 
удруживањем општина ради заједничког управљања отпадом ус-
поставиће се систем регионалних центара за управљање отпадом, 
што чини потребну инфраструктуру за управљање комуналним 
отпадом.

Програм даје смернице за оснивање ових региона, али избор 
којем ће се региону прикључити, остаје одлука сваке локална са-
моуправа у оквиру децентрализованог пружања услуга управља-
ња комуналним отпадом. Закон о управљању отпадом одређује да 
регион мора имати најмање 250.000 становника. Сврха овог при-
ступа је да се обезбеди економија обима за развој ефективнијих 
технологија третмана. Децентрализовано одлучивање омогућава 
локалним самоуправама одређену флексибилност у прикључива-
њу регионалној компанији за управљање отпадом која обезбеђу-
је најбољу вредност услуга за процењене трошкове. Регионалне 
структуре се оснивају кроз међуопштинске споразуме о сарадњи 
између локалних самоуправа. 

Инфраструктура која је потребна за успостављање потпуно 
функционалног регионалног система управљања комуналним от-
падом у складу са наведеним ЕУ директивама, подељена је у три 
фазе.
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Табела 6.1. Инфраструктура планирана за управљање кому-

налним отпадом
Велика густина 

насељености, главни 
градски центри – 

Београд

Региони са великим 
насељима – Нови Сад, 

Ниш, Крагујевац
Остали региони

Прва 
фаза

• Опрема за сакупљање и транспорт отпада како би се осигурала 100% 
покривеност услугама 
• Трансфер станице (тамо где је применљиво)
• Примарна сепарација рециклажног материјала (иницијално системом две 
канте, са перспективом даљег развоја)
• Секундарна сепарација на регионалном нивоу
• Кућно компостирање (30%)
• Примарна сепарација зеленог отпада и компостирање на локалном нивоу
• Центри за сакупљање отпада (кабасти отпад, отпад од електричне и 
електронске опреме, отпадно уље, опасан отпад из домаћинстава)
• Депоније које у потпуности испуњавају инжењерско-техничке 
технолошке стандарде
• Затварање постојећих депонија (престанак рада, успостављање 
контролисаног улаза и ограђивање)
• Опрема за надзор и извештавање

Друга 
фаза

Претварање отпада у 
енергију

Даљи развој примарне 
сепарације

Проширење обима 
кућног компостирања

Претварање отпада у 
енергију

Производња RDF
Даљи развој примарне 

сепарације
Проширење обима 

кућног компостирања

Даљи развој примарне 
сепарације

Проширење обима 
кућног компостирања
Одвојено прикупљање 
и биолошки третман 

отпада

Трећа 
фаза

Даље одвојено прикупљање и биолошки третман биоразградивог отпада 
Проширење обима кућног компостирања 
Рекултивација затворених несанитарних депонија 

6.1.2. Систем за сакупљање и транспорт отпада

Сакупљање укључује прикупљање отпада, укључујући пре-
лиминарно сортирање и складиштење отпада у сврху транспорта у 
постројења за третман отпада.   

6.1.2.1. Примарна  с епараци ја

Што боља примарна сепарација сматра се обавезним делом 
система сакупљања отпада. За комунални отпад се врши на нивоу 
домаћинства, као и у малим предузећима и институцијама које 
генеришу сличан отпад. Систем укључује разврставање на месту 
настанка у две фракције (суву и влажну) и додатне контејнере (тј. 
контејнере који ће се набављати поред постојећих који се сада ко-
ристе за мешани отпад).

Захтев за рециклажу од 50% комуналног отпада ће бити по-
стигнут успостављањем интегрисаних регионалних система за 
управљање комуналним отпадом широм Републике Србије, чиме 
ће се одвојено сакупљати рециклирани материјали и фракције за 
рециклажу које ће бити припремљене секундарним одвајањем от-
пада, као и успостављањем линије за компостирање и кућно ком-
постирање за третман органске фракције комуналног отпада.

Република Србија ће прописати неопходне мере за постиза-
ње циља за поновну употребу и рециклирање отпадних материја-
ла као што су папир, метал, пластика и стакло из домаћинстава и 
евентуално из других извора, пошто су ови токови отпада слични 
отпаду из домаћинстава.

Успостављање система две канте је најосновнији систем и 
пружа почетну тачку у регионалној структури интегрисаног упра-
вљања отпадом. Једнa за мешaни отпад и другa за рециклабилни 
отпад (пластика, метали, папир и други рециклабилни отпад осим 
стакла), којим се покрива 100% становништва Републике Србије 
(Прва фаза изградње инфраструктуре). Одвојено сакупљање ста-
кла биће успостављено на одређеним сакупљачким местима („ре-
циклажним острвима”).

Прогресивно додавање контејнера је планирано у циљу по-
већања квантитета и квалитета рециклабилних материјала. Мини-
мум који је неопходан је увођење додатне канте су возила и кам-
пање информисања за одвојено сакупљање биоразградивог отпада 
и стакла. 

Одвојено прикупљени биоразградиви отпад (којим се упра-
вља кроз различите токове отпада  – зелени отпад, отпад од хране 
и рециклабилни материјали као што је папир) побољшава ефи-
касност и ефективност процеса третмана биоразградивог отпада 
и смањује контаминацију другог материјала. Стакло представља 
проблем за основни систем због своје велике тежине, ниске вред-
ности и проблема при управљању.

Токови отпада одвојени на месту настанка, као што је био-
отпад, морају се усмерити на биолошки третман, а други реци-
клабилни материјали као што су метал, пластика, стакло, папир и 
картон и дрво, се усмеравају на операције поновног искоришћења 
материјала у индустријским процесима.

Постизање одвојеног сакупљања бар папира, метала, пласти-
ке, стакла и текстила ће бити могуће до краја 2029. године.

Планира се да ће сакупљање потпуно одвојеног биоотпада у 
свим регионима бити могуће до краја 2039. године, што превази-
лази период трајања овог програма. Oбрачун комуналног биоотпа-
да који улази у аеробни или анаеробни третман као рециклиран ће 
бити могућ само ако је одвојено прикупљен или одвојен на извору, 
у складу са ЕУ директивама. 

Постизање успостављања одвојеног сакупљања фракција 
опасног отпада које производе домаћинства, се планира до краја 
2029. године.

6.1.2.2. Возила  за  с акупљање  и  т ранспорт  отпада 

Потребе инфраструктуре за сакупљање отпада се односе на 
посуде за сакупљање и возила за сакупљање и транспорт отпада. 
Број возила се процењује на основу специфичних карактеристика 
сваког региона, укључујући количину отпада сакупљеног по сме-
ни, дневну количину отпада која се генерише у локалним само-
управама, годишњу количину генерисаног отпада, учесталост са-
купљања отпада, број домаћинстава, итд. Приликом дефинисања 
потреба за додатним возилима, потребно је узети у обзир старост 
и капацитет постојеће инфраструктуре возног парка.

6.1.2.3. Цент ри  за  с акупљање  отпада 

Предлаже се приступ стварања мреже центара за сакупља-
ње отпада широм земље. У Првој фази ће свака општина имати 
по један центар за сакупљање отпада, па ће се касније додавати 
још објеката у зависности од потреба. Ове локације ће служити 
као „рециклажна дворишта” за прикупљање отпада који се не сме 
одлагати у посуде (контејнере и канте) за комунални отпад (нпр. 
кабасти отпад, посебни токови отпада као што је отпад од елек-
тричне и електронске опреме, батерије, отпадно уље, затим опасaн 
отпад из домаћинстава итд.). Центри за сакупљање обезбедиће и 
одговарајуће канте/контејнере за одвојено сакупљање најмање 
текстила, отпада од електричне и електронске опреме и батерија. 
Поред тога, у центрима за сакупљање биће места за прикупљање 
отпада од амбалаже и биоотпада (Прва фаза изградње инфраструк-
туре). Изградња центара за сакупљање отпада мора бити започета 
од 2022. године у свим општинама у оквиру Прве фазе. Центри за 
сакупљање отпада су тренутно успостављени у неким општина-
ма, а до 2032. године све општине треба да имају успостављене и 
функционалне центре за сакупљање отпада.

6.1.2.4. Транс фер  ст анице

Да би се ојачало управљање токовима отпада који се не тре-
тирају на лицу места или који се третирају у удаљеним централи-
зованим објектима, потребно је успоставити трансфер станице за 
претовар отпада.

Тамо где је то економски одрживо, могу се уводити трансфер 
станице у циљу смањења трошкова транспорта и броја возила која 
пролазе кроз насељено место. Број трансфер станица у сваком ре-
гиону се дефинише током техничке процене будућих регионалних 
система, најпре као функција удаљености од постројења за трет-
ман или депоније и количине отпада који треба транспортовати. 
Додатне трансфер станице се могу уводити и у каснијим фазама, 
уколико се околности промене. Трансфер станице имају посебну 
вредност тамо где региони настоје да смање број регионалних де-
понија које треба изградити путем сарадње са суседним региони-
ма који већ имају регионалну депонију. 

6.1.3. Постројења за третман отпада

6.1.3.1. Линије  за  с екундарну  с епараци ју  

Тамо где је примарна сепарација спроведена на месту на-
станка (домаћинства)  – односно где постоји „сува” канта у коју се 
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сакупља рециклабилни отпад, потребан је објекат за секундарну 
сепарацију рециклабилних материјала. Сваки регионални систем 
ће имати линију за секундарну сепарацију. Секундарно одвајање 
отпада подразумева успостављање регионалних постројења са 
одговарајућим линијама за раздвајање рециклабилног отпада по 
фракцијама (Прва фаза изградње инфраструктуре). Сепарисани 
отпад се пресује и балира за слање на рециклажу.

Достизање циљева у вези са рециклирањем комуналног от-
пада планира се у наредним временским периодима: до краја 
2025. године стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се 
на укупних 25% по тежини, а до краја 2030. године, на 35% по 
тежини.

План достизања коначних циљева који ће бити укључени у 
наредни Програм управљања отпадом за период 2032 –2041. су 
следећи: до краја 2035. стопа рециклирања комуналног отпада 
повећаће се на укупно 45% по тежини; до краја 2039. стопа ре-
циклирања комуналног отпада повећаће се на укупно 50%; до 
краја 2044. стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се на 
укупно 55%; до краја 2049. стопа рециклирања комуналног отпада 
повећаће се на укупно 60% по тежини и коначно до краја 2054. 
стопа рециклирања комуналног отпада повећаће се на укупно 65% 
по тежини.

6.1.3.2. По ст ро јења  за  компо стирање 

Компостирање је планирано као најприуштивија опција за 
третман биоразградивог отпада за Прву фазу изградње инфра-
структуре и развоја регионалних система за управљање отпадом. 
Током Прве фазе је планирано одвојено сакупљање и изградња 
једне локације по општини за компостирање зеленог отпада на 
отвореном. Овај модел се може проширити током Друге фазе, у за-
висности од напретка у испуњавању циљева и ограничења у сми-
слу приуштивости. 

Линије компостирања подразумева изградњу малих капаци-
тета за компостирање, укључујући одговарајућа возила за транс-
порт компоста у циљу рециклирања биоразградивог комуналног 
отпада (Друга фаза инфраструктуре). Капацитети постројења за 
компостирање на општинском нивоу биће у опсегу од 500 до 5.000 
t годишње (мала постројења за биолошки третман).

6.1.3.3. По ст ро јења  за  доби јање  горива  из  отпада

Постројења за добијање горива из отпада пружају опцију за 
производњу горива добијеног од отпада (RDF) у комбинацији са 
биолошким третманом у највећим регионима за управљање отпа-
дом (нпр. Нови Сад) где их је могуће приуштити. Ова постројења 
ће бити опремљена за третман и примарно сепарисаног матери-
јала (рециклабилног материјала) и резидуалних токова отпада, 
тако да ће производити материјале за рециклажу, компост и гориво 
добијено од отпада (RDF) за постројења за добијање енергије из 
отпада, ко-инсинерацију у цементним пећима или за термоелек-
тране.

6.1.3.4. По ст ро јења  за  биолошки  т ретман 

Након екстракције материјала разврстаног на месту настанка 
у складу са постављеним циљевима, резидуални отпад ће се даље 
третирати у одабраним регионима. Биолошки третман се сматра 
финансијски повољним централним регионалним решењем за 
уклањање нетретираног биоразградивог отпада са депонија. 

Ово постројење има за циљ да третира одвојено преосталу 
нечисту биоразградиву фракцију мешаног отпада и одвојено ток 
прикупљеног отпада од хране. Постројења ће бити планирана тако 
да прерада два тока отпада буде раздвојена, како би била омогу-
ћена рециклажа чистог отпада од остатака хране. Тип технологи-
је која ће бити примењена (нпр. аеробна или анаеробна) ће бити 
дефинисан у фази пројектовања. Планирањем максималног нивоа 
примарне сепарације пре третмана, ова постројења ће допринети 
преусмеравању биоразградивог отпада са депонија, и постизању 
високих циљева рециклаже дефинисаних пакетом ЕУ Директива 
за циркуларну економију. 

Изградња инфраструктуре за третман великих количина био-
разградивог отпада предвиђена је у Другој фази. Објекти укупног 
капацитета од 380.000 t годишње неопходни су за обезбеђивање 

правилне примене директива ЕУ. Почев од 2022. године, региони 
који сакупљају више од 85.000 t комуналног отпада треба да при-
преме студије оправданости за третман одвојено сакупљеног био-
отпада у великим постројењима за биолошки третман. Потребан 
капацитет мора бити инсталиран до 2037. године.

Капацитети великих постројења за биолошки третман тре-
ба да буду у опсегу од 50.000 до 100.000 t годишње. За остварење 
веће економске користи треба обезбедити опрему за искоришћење 
биогаса и његову употребу за сопствене или јавне потребе.

6.1.3.5.  Кућно  компо стирање

Увођење савременог управљања отпадом у регионе захтева 
тачно мерење количина отпада. Компонента „кућног компостира-
ња” представља пакет подршке локалним властима и грађанима 
за третирање биоразградивог отпада у кућним условима и сма-
њење количине отпада који улази у систем сакупљања отпада из 
домаћинства, што смањује заузеће слободног места на депонији 
и накнаде за одлагање. Накнада за одлагање на депонију треба да 
подстакне смањење количине отпада који се одлаже. Фокус ове 
мере је на сеоским областима где је простор за кућно компостира-
ње доступнији и где постоји највећа корист од смањења одвојеног 
сакупљања и трошкова транспорта. Сва домаћинства у сеоским 
областима ће бити снабдевена кућним компостерима и користи-
ће сопствени компост. Активно учешће јавности ће се подстица-
ти и биће омогућено кроз циљане кампање јавног информисања 
и директну подршку. Сматра се да ће кућно компостирање у при-
градским/сеоским домаћинствима почети са уклањањем 30% био-
разградивог отпада када регионална инфраструктура постане опе-
ративна, а постићи ће 60% ефикасности уз помоћ додатних мера 
комуникације и помоћи наредних година.

Кућно компостирање мора почети од 2022. године у свим оп-
штинама у оквиру Прве фазе. Кућно компостирање ће бити успо-
стављено у приградским/сеоским домаћинствима у свим општи-
нама региона за управљање отпадом до 2032. године

Тако ће биоотпад бити одвојен и рециклиран на извору (кућ-
но компостирање у сеоским срединама) и сакупљен одвојено 
у циљу рециклирања у градским срединама (Друга фаза инфра-
структуре).

6.1.3.6.  Доби јање  енерги је  из  отпада

План за развој система управљања отпадом у Србији укљу-
чује једно постројење за спаљивање отпада и добијање енергије 
у Београду, капацитета 340.000 t/годишње, и два постројења за 
термички третман (термовалоризацију) нерециклабилног отпада у 
Нишу и Крагујевцу, уз производњу електричне и топлотне енер-
гије. У Републици Србији постоје и три цементаре, а две (Lafarge 
Беочин, и CRH Нови Поповац) имају дозволу за  термички трет-
ман отпада (уз коришћење енергије добијене у поступку спаљива-
ња отпада у цементним пећима).

6.1.4. Одлагање отпада на регионалне санитарне депоније

Преостали отпад ће бити одлаган на регионалне санитарне 
депоније изграђене према захтевима из ЕУ Директиве о депони-
јама. Процес изградње депонија може бити подељен у неколико 
фаза. Почетна фаза ће укључивати изградњу прве ћелије депоније 
(5 –7 ha или приближно 5 –7 година капацитета), осим у случајеви-
ма где је спроведена детаљнија процена како би се у обзир узели 
локални услови и повезана инфраструктура. Након тог периода, 
додатне ћелије ће финансирати регионални центри за управљање 
отпадом кроз оперативне трошкове, користећи приход од тарифа/
мера надокнаде трошкова. Није неопходно да сви региони имају 
регионалне депоније, неки региони ће користити регионалне де-
поније које постоје у суседним регионима. 

Број несанитарних депонија ће се свести на нулу, а Прва фаза 
инфраструктуре ће бити у потпуности изграђена и оперативна до 
краја 2034. године, ако буду испуњени сви услови за финансирање 
развоја инфраструктуре.

Друга фаза инфраструктуре ће бити у потпуности изграђена 
и оперативна до краја 2039. године.

За израчунавање циљева преусмеравања биоразградивог 
отпада, предложена је 2008. година као референтнa годинa, због 
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непостојања претходних поузданих података. Током 2008. године 
је произведено 2.374.375 t комуналног отпада, од чега је 1.602.525 
t био биоразградиви отпад (67,5%).  Преусмеравање биоразгради-
вог отпада ће се постићи повећањем нивоа кућног компостирања 
у сеоским областима, и имплементацијом компостилишта у свакој 
општини, преусмеравањем зеленог отпада са јавних површина, 
преусмеравањем папира/картона применом планова за рециклира-
ње, као и изградњом постројења за третман.

Ефекти управљања биоразградивим отпадом су смањење ге-
нерисања гасова са ефектом стаклене баште, смањење коришћења 
простора на депонији и потенцијал за бољи квалитет материјала 
за рециклирање мањом узајамном контаминацијом различитих то-
кова отпада. 

Приликом одређивања приоритетних мера за спровођење 
захтева из Директива ЕУ, потребно је анализирати генерисање 
биоразградивог отпада у регионима за управљање отпадом у Репу-
блици Србији, степен развоја инфраструктуре, оперативно и упра-
вљачко искуство одговорних институција и доступност компо-
ненти управљања отпадом. Потребно је анализирати и количину 
биоразградивог отпада који је такође обухваћен циљевима за ре-
циклажу углавном папира и картона, али и дрвета и дела текстила. 

Циљана вредност је смањење одлагања биоразградивог от-
пада на депоније до 2028. године, на 75% укупне количине био-
разградивог отпада створеног 2008. године, а коначни циљ је на 
50% до краја 2032. године и на 35% до краја 2039. године. Иако 
ће комплетна инфраструктура за преусмеравање биоразградивог 
отпада бити изграђена до 2037. године, очекује се да ће постоја-
ти значајан период прилагођавања за рад ових система према по-
требним стандардима. Смањење одлагања на депоније на највише 
10% укупне количине комуналног отпада до краја 2049. године, 
биће осигурано економским мерама за спречавање и смањење ге-
нерисања отпада, високим степеном примарне сепарације и трет-
мана отпада, кућним компостирањем и стабилизацијом преостале 
фракције биоразградивог отпада. 

Примена следећих мера се узима као основа за остваривање 
циљева:

План за смањење одлагања биоразградивог отпада на де-
поније до краја 2028. године на 75% количине из 2008: 

1) кућно компостирање 30% произведеног биоразградивог 
отпада из руралних делова утврђених региона за управљање отпа-
дом: Београд, Суботица, Врање, Крушевац, Ужице, Панчево, Пирот, 
Сремска Митровица, Нова Варош, Крагујевац, Ваљево, Сомбор, Ки-
кинда, Лапово, Јагодина, Лесковац, Смедерево, Вршац, Нови Сад;

2) одвајање на извору и локације за компостирање у сваком 
успостављеном региону за уклањање зеленог отпада из паркова и 
са улица;

3) раздвајање папира и картона услед имплементације основ-
не инфраструктуре;

4)  изградња објеката за претварање отпада у енергију у Бео-
граду, Нишу и Крагујевцу, објекта за RDF/биолошки третман у 
Новом Саду, и биолошке третмане у регионима за управљање от-
падом у Ужицу и Суботици.

План за смањење одлагања биоразградивог отпада на де-
поније до краја 2032. године на 50% количине из 2008: 

1) кућно компостирање 60% произведеног биоразградивог от-
пада из руралних делова региона из Прве фазе (тамо где је кућно 
компостирање већ на нивоу од 30% у руралним областима): Бео-
град, Суботица, Врање, Крушевац, Ужице, Панчево, Пирот, Срем-
ска Митровица, Нова Варош, Крагујевац, Ваљево, Сомбор, Кикин-
да, Лапово, Јагодина, Лесковац, Смедерево, Вршац, Нови Сад;

2) кућно компостирање 30% произведеног биоразградивог 
отпада у успостављеним регионима за овај период: Зрењанин, 
Краљево, Ниш, Инђија;

3) одвајање на извору и локације за компостирање у сваком 
утврђеном региону за уклањање зеленог отпада из паркова и са 
улица;

4) раздвајање папира и картона услед имплементације основ-
не инфраструктуре у горе наведеним регионима за управљање от-
падом;

5) изградња објеката за биолошки третман у Сремској Ми-
тровици и Београду  – регионима за управљање отпадом.

План за смањење одлагања биоразградивог отпада на депо-
није до краја 2039. године на 35% количине из 2008, који ће бити 
укључен у наредни Програм управљања отпадом ради постизања 

коначног циља: 
1) кућно компостирање 60% произведеног биоразградивог 

отпада из руралних области региона из Прве и Друге фазе: Су-
ботица, Врање, Крушевац, Ужице, Панчево, Пирот, Сремска Ми-
тровица, Нова Варош, Крагујевац, Ваљево, Сомбор, Кикинда, Ла-
пово, Јагодина, Лесковац, Смедерево, Вршац, Нови Сад, Београд, 
Зрењанин, Краљево, Ниш, Инђија;

2) кућно компостирање 30% произведеног биоразградивог 
отпада из руралних области у утврђеним регионима за овај пери-
од: Лозница, Пожаревац и Зајечар;

3) одвајање на извору и изградња компостилишта у сваком 
успостављеном региону за уклањање зеленог отпада из паркова и 
са улица;

4) примена одвојеног сакупљања биоразградивог отпада из 
домаћинстава (храна и зелени отпад) у регионима са RDF/биоло-
шки третман;

5) раздвајање папира и картона услед имплементације основ-
не инфраструктуре;

6) изградња додатних објеката за биолошки третман у следе-
ћим регионима за управљање отпадом: Врање, Крушевац, Панче-
во, Пирот, Ваљево, Сомбор, Кикинда, Лапово, Зрењанин, Краљево.

Предложени систем предвиђа увођење одвојеног сакупљања 
биоразградивог отпада у Другој фази, јавно ангажовање и економ-
ске мере, али предвиђа приуштива постројења за третман биора-
зградивог отпада, ако је потребно, како би се осигурало да ће циљ 
од 35% смањења одлагања биоразградивог отпада на депоније 
бити испуњен до краја 2039. године. 

Поред инфраструктурних мера, нови пословни модели за 
циркуларну економију и мере спречавања настајања отпада, иден-
тификоване су као важне мере политике за постизање ових циљева.

Изградња регионалних постројења за биолошки третман, по-
стројења за компостирање на локалном нивоу, где ће одвојено са-
купљени биоотпад (храна и зелени отпад) бити испоручен на нак-
надни третман и примена одвојеног сакупљања отпада од хране 
која ће се постепено спроводити до 2049. године су мере потребне 
да обезбеде прогресиван третман биоотпада на начин који мини-
мизира стварање гасова стаклене баште и максимизира очување 
биолошког материјала. 

6.1.5. Затварање несанитарних депонија

Трећа фаза предвиђена је за каснији период и укључује ре-
култивацију старих депонија и предузимање мера заштите живот-
не средине, прекривање депонија и обезбеђивање услова за раст 
вегетације у складу са околном природом. Рекултивација такође 
укључује уклањање отпада са мањих депонија и сметлишта на 
веће депоније. Након рекултивације, некадашње депоније и сме-
тлишта могу се користити у друге сврхе. Генерално, поступак за-
тварања садржи следеће кораке:

1) у првом кораку затварање укључује обуставу операција и 
спречавање одлагања отпада на несанитарне депоније и сметли-
шта (укључујући јефтине мере као што су блокада прилазних пу-
тева, ограђивање подручја, постављање знакова са информацијама 
и друге акције које ће бити изабране као најефикасније у сваком 
конкретном случају);

2) други корак укључује санацију и рекултивацију старих де-
понија и предузимање мера заштите животне средине. Санационе 
мере подразумевају компактирање тела депоније са стабилизаци-
јом косина, дегазацију депоније постављањем мреже биотрнова, 
постављање дренажног система сакупљања процедних вода уко-
лико је то могуће, односно израду ревизионих бунара за процед-
не воде, израду ободних канала за атмосферске воде, постављање 
непропусне баријере за атмосферске воде по површини депоније и 
геосинтетичке подлоге за хумусни слој испод будућег вегетацио-
ног покривача. Успостављање мониторинга стања површинских и 
подземних вода и земљишта је, такође, потребно.

Смањење употребе депонија и развој система за управљање 
отпадом постићи ће се институционалним, финансијско/економ-
ским, техничким и административним мерама (нпр. утврђивање и 
постизање циљева, давање приоритета одвајању отпада на извору 
за финансирање култура). Ако буду испуњени сви услови за фи-
нансирање развоја инфраструктуре, све несанитарне депоније у 
Републици Србији ће бити затворене до краја 2034. године.
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6.1.6. Кампање информисања

Кампање информисања ће се спроводити континуирано. Уво-
ђење и успех савремених система за управљање отпадом захтева 
веће разумевање и прихватање принципа заштите животне среди-
не и циљева управљања отпадом од стране јавности него икад до 
сада. Грађани ће се подстицати да спроводе мере као што су иден-
тификација, раздвајање и одлагање отпада на начин који омогућа-
ва системима да раде ефикасно и ефективно. Ове активности се не 
могу извести без улоге организација цивилног друштва које су и 
до сада биле највише ангажоване.

Подршка информисању јавности се сматра делом одређених 
пројеката капиталних инвестиција (нпр. увођење раздвајања на 
месту настанка и кућног компостирања). Уводне кампање су пла-
ниране током периода од 15 месеци  – три месеца пре пуштања у 
рад система и дванаест месеци након тога. Типичне активности 
укључују оснивање тима за информисање при институцији за уп-
рављане отпадом, припрему кампање, испитивање јавног мњења, 
припрему информативног материјала, организацију обука и дога-
ђаја, преглед напретка и прилагођавање приступа. 

6.2. Потребна инфраструктура за управљање индустријским и 
опасним отпадом

Инфраструктура за управљање опасним отпадом ће се разви-
ти инвестирањем углавном приватног сектора. Ове инвестиције 
морају бити извршене у складу са принципом „загађивач плаћа”. 
Сва постројења за третман опасног отпада морају бити изграђена 
у складу са међународним стандардима. Узимајући у обзир про-
цену количине отпада за период 2021−2031. година и упоређујући 
ове количине са тренутно доступном инфраструктуром, обезбеђе-
ње одговарајућег третмана опасног и индустријског отпада ће се 
стећи успостављањем следеће инфраструктуре:

1) успостављање центара за сакупљање опасног отпада из до-
маћинстава (отпадних уља, отпадних електричних и електронских 
апарата, отпадних батерија и др.) у свакој локалној самоуправи;

2) изградња регионалних складишта опасног отпада за ње-
гово безбедно сакупљање и чување до третмана у пет региона у 
Републици Србији;

3) изградња постројења за физичко-хемијски третман неор-
ганског и органског опасног отпада и муља и његово складиштење 
(ово ће укључивати транспорт остатака на даљи третман (припре-
ма горива из отпада/RDF, одлагање на депоније или извоз); плани-
ра се изградња два постројења за физичко-хемијски третман, капа-
цитета 50.000 t/годишње. Остаци се шаљу на даљи третман (нпр. 
припрема горива из отпада), на прописне депоније, или се извозе 
из Републике Србије;

4) успостављање капацитета за спаљивање органског инду-
стријског и медицинског отпада (инсинератора), у комбинацији 
са капацитетима за припрему горива из отпада (RDF); планира се 
једно постројење капацитета око 30.000 t/годишњe, а за одређене 
врсте опасног отпада, делимично се може реализовати коинсине-
рацијом у индустријским постројењима;

5) изградња једне депоније за одлагање неорганског инду-
стријског опасног отпада, комбиновано са капацитетима за соли-
дификацију муљева из токова опасног отпада, капацитета 28.000 –
38.000 t/годишње; 

6) изградња касета на регионалним санитарним депонијама, 
за прихват отпада од азбеста.

Слика 6.2. Инфраструктура за управљање опасним отпадом

6.2.1. Систем одвојеног сакупљања опасног отпада из 
домаћинстава 

У општинама је потребно одредити локације центара за саку-
пљање опасног отпада из домаћинстава (отпадних уља, отпадних 
електричних и електронских апарата, отпадних батерија и др.), 
који могу бити уз центре за одвојено сакупљање рециклабилног 
отпада. Центри за сакупљање опасног отпада из домаћинстава ће 
бити опремљени специјалним контејнерима за прикупљање бате-
рија, акумулатора, амбалаже од боја и лакова, пестицида, отпад-
ног уља, отпада од електричних и електронских производа, итд. 
Ове јединице ће бити лоциране уз центре за сакупљање отпада. 
Ове јединице су интегрисане у центре за сакупљање отпада који 
се може рециклирати, и за њих је потребно посебно добро обучено 
особље.

Такође, у оквиру регионалних центара за управљање отпадом 
ће бити изграђена и складишта за опасан отпад из домаћинстава, 
где ће се доносити опасан отпад из центара за сакупљање опасног 
отпада из домаћинстава.

Систем допремања опасног отпада из домаћинстава могу 
подржати и мобилне јединице за сакупљање. То значи да једном 
или двапут годишње, возило може да обиђе удаљена подручја или 
мање покретне грађане и покупи опасан отпад из домаћинстава. 
То возило мора бити адекватно опремљено и њиме мора управља-
ти обучено особље. У овом случају, грађани би били обавештени о 
месту и радном времену мобилне јединице за сакупљање отпада.

За све опције је заједничко то да предаја опасног отпада из 
домаћинства треба да буде бесплатна за грађане како би се оства-
рио висок проценат сакупљања опасног отпада и избегла контами-
нација рециклабилних компоненти.

6.2.2. Централна регионална складишта за опасан отпад 

Неопходно је успоставити централна регионална складишта 
опасног отпада, намењена за сигурно складиштење и припрему 
индустријског опасног отпада за даљи третман или извоз. Правна 
лица или оператери свој опасан отпад ће моћи да допреме у ова 
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централна регионална складишта, којих ће бити пет на територи-
ји Републике Србије. За дефинисање потенцијалних локација за 
изградњу складишта, потребно је познавање локација где опасан 
отпад настаје у већим количинама. Да би се дефинисале потенци-
јалне локације за изградњу наведених складишта и да би се обез-
бедила одређена сигурност улагања, биће потребно анализирати 
регионалне потребе у погледу порекла, врсте и количине опасног 
отпада који се складишти. 

Централна регионална складишта опасног отпада планирају 
се у следећим окрузима: град Београд, Средњебанатски округ, По-
дунавски округ, Мачвански округ и Нишавски округ.

Таквим складиштима опасног отпада треба да управљају 
предузећа која имају искуства у сакупљању, транспорту, пакова-
њу, руковању и/или третману опасног отпада, која се управљају 
према правилима тржишта. Таква регионална складишта не треба 
да буду део постројења за третман опасног отпада, већ треба да 
раде независно. Централна регионална складишта имају функцију 
трансфер станица опремљених за привремено складиштење, пре-
пакивање, поновни утовар у веће транспортне јединице, припрему 
за транспорт и даљи третман, поновни утовар у веће камионе за 
транспорт на већу удаљеност или чак извоз. Да би се дефиниса-
ле потенцијалне локације за изградњу наведених складишта, и да 
би се обезбедила одређена сигурност за приватно улагање, биће 
потребно анализирати регионалне потребе у погледу порекла, вр-
сте и количине опасног отпада који се складишти. Коначна одлука 
зависи од детаљнијих корака планирања који се тичу регионалних 
потреба и спремности приватних оператера. Проширење система 
одвајања опасног отпада у трговини и индустрији је неопходно 
да би се побољшала ефикасност свих наредних корака управља-
ња отпадом. Другим речима, без могућности раздвајања отпада на 
месту настанка, даљи поступци постају знатно скупљи и технички 
много сложенији, јер је такве мешавине тешко раздвојити у касни-
јој фази руковања. 

6.2.3. Постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада 
и муљева 

Подаци о врсти и количини створеног опасног отпада у Ре-
публици Србији с обзиром на будуће промене у индустријским 
секторима Републике Србије говоре да је потреба за изградњом 
и радом постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада 
очигледна.

Изградња постројења за физичко-хемијски третман опасног 
отпада и муљева и постројења за складиштење течних токова ин-
дустријског отпада (растварачи, киселине, базе) и муљева, планира 
се у Рашком, Расинском, Борском и Зајечарском управном округу. 

Капацитете треба развијати поступно и модуларно. Конач-
но, капацитет постројења за физичко-хемијски третман опасног 
отпада треба да покрива потребе од око 50.000 t отпада годишње 
до 2035. године на основу укупне количине одговарајућих врста 
опасног отпада које се годишње створе у Републици Србији. По-
стројење треба да садржи све потребне (и најчешће утврђене) еле-
менте за третман опасног органског и неорганског отпада. Треба 
размотрити и могућности добијања горива из остатка токова опа-
сног отпада. Техничка документација ће дефинисати одговарају-
ћу технологију и капацитете за све јединице у оквиру објекта, као 
и организационе и оперативне карактеристике објекта, а све то у 
складу са међународним стандардима и последњим достигнући-
ма, као што је дефинисано у референтним документима за најбо-
ље доступне технике у области управљања отпадом. 

6.2.4. Инсинерација опасног отпада 

Потребан је инсинератор за третман опасног индустријског 
и медицинског отпада, капацитета око 30.000 t/год. Центар, та-
кође, обухвата и депонију, капацитета 28.000 –38.000 t/год., као и 
складиште опасног отпада. Овај комплекс постројења за третман 
опасног отпада мора да буде изграђен у складу са међународним 
стандардима. Планирано постројење је довољног капацитета за 
целокупну количину опасног отпада који се годишње произведе у 
Републици Србији.

Постројења за инсинерацију опасног отпада, разматраће се 
у наредном периоду у складу са потребама и капацитетима посто-
јећих постројења (цементаре, термоелектране, итд). Производни 

капацитети постојећих постројења са могућношћу термичке обра-
де отпада (цементаре, термоелектране) могу се користити за ко-
инсинерацију појединих врста отпада, ако испуњавају све услове 
прописане законом. Целокупна индустрија Републике Србије тре-
ба да ради у правцу проналажења начина за употребу опасног от-
пада у индустријским процесима уз добијање енергије. 

У дугорочном периоду и уз више доступних података о по-
требама, Република Србија би се могла фокусирати на успоста-
вљање централног постројења за инсинерацију опасног и ме-
дицинског отпада. Остаци попут амбалажног отпада загађеног 
опасним материјама (нпр. амбалажни отпад загађен пестицидима, 
хемијским супстанцама, PCB итд) који се не смеју спаљивати у 
цементарама захтевају овакву врсту третмана, јер се у противном 
тај отпад мора извозити на трајно збрињавање.

6.2.5. Одлагање опасног отпада на депоније и солидификација/
стабилизација опасног отпада пре одлагања

Изградња депоније опасног отпада потребна је за више врста 
опасног отпада. Опасан отпад се не сме одлагати без претходног 
третмана, тако да су потребни и капацитети за солидификацију/
стабилизацију опасног отпада пре одлагања на депонију. 

Тренутно нема одобрених локација за депонију опасног от-
пада у Републици Србији. Када локације буду идентификоване и 
одобрене, нови објекти ће се градити у складу са захтевима ЕУ. На 
постројења за третман опасног отпада примењује се систем инте-
грисаних дозвола, у складу са законом.

Потребно је развијати механизме за решавање историјског 
загађења и/или санације штете по животну средину изазване неа-
декватним управљањем отпадом. Катастар контаминираних лока-
ција води Агенција за заштиту животне средине, и он је саставни 
део Информационог система земљишта. Процена ризика од кон-
таминираних локација са листом приоритета за санацију је такође 
део Информационог система. Обавезе свих учесника (република, 
аутономна покрајина, локална самоуправа, оператер, власник) за 
спровођење процеса санације утврђене су законом.

6.2.6. Збрињавање осталог индустријског отпада

Отпад из сектора енергетике, летећи пепео и шљака, као нус-
производи сагоревања угља у термоелектранама и топланама на 
угаљ, који се одлажу на депоније, могу се примењивати у изград-
њи путева (доњи и горњи носиви слој, асфалтне мешавине, ста-
билизација), у производњи цемента (као сировина за производњу 
портланд цементног клинкера и као минерални додатак при про-
изводњи цемента), за производњу везива и малтера, у производ-
њи бетона (уз услов да су испуњени захтеви стандарда СРПС ЕН 
450), у производњи бетонских префабриката, блокова, синтерова-
не керамике и влакана, за производњу синтерованог лаког агрегата 
и др. Гипс од одсумпоравања димних гасова из термоелектрана, 
као нуспроизвод, може се даље користити у производњи гипс  – 
картонских и плоча од гипса, малтерима, премазима и др. На тај 
начин би се смањило одлагање ових отпада на депоније. За промо-
висање већег искоришћења летећег пепела, потребно је унапреди-
ти пропис о престанку статуса отпада који обезбеђује критеријуме 
квалитета. Такође се потребно развити механизме подстицаја и 
обавезујућих механизама за коришћење при изградњи путева.

6.3. Потребна инфраструктура за управљање посебним 
токовима отпада

Поред смањења количине биоразградивог отпада који се 
одлаже на депоније, морају се испунити и посебни циљеви за ре-
циклажу и поновно искоришћење посебних токова отпада. То се 
односи на:

1) циљеве рециклаже и поновног искоришћења амбалажног 
отпада;

2) циљеве сакупљања, рециклаже и поновног искоришћења 
отпада од електричне и електронске опреме;

3) циљеве сакупљања и рециклаже батерија и акумулатора;
4) циљеве рециклаже и поновног искоришћења отпадних во-

зила;
5) циљеве рециклаже грађевинског отпада (без земље од ис-

копа).
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Пуно постизање релевантних посебних циљева за одвојено 
сакупљање, рециклажу и смањење стварања посебних токова от-
пада сеже далеко изван временског оквира овог програма.

Изградња инфраструктуре за управљање посебним и оста-
лим токовима отпада ће се развити инвестирањем приватног сек-
тора, а на основу дозвола за управљање отпадом и прописа о начи-
нима и поступцима за сакупљање, транспорт, третман и одлагање 
посебних токова отпада. Потребно је креирање система управља-
ња (прикупљање, складиштење, демонтажа и други видови трет-
мана, коначно одлагање) за све посебне токове отпада регулисане 
ЕУ и националним законодавством о отпаду. 

Квалитет рециклирања је од суштинске важности када је у 
питању усклађивање са осталим циљевима ЕУ (Оквирне директи-
ве о отпаду 65% „припрема за поновну употребу и рециклажу”). 
У обзир се морају узети нуспроизводи настали током процеса ре-
циклаже, који су у корелацији са нечистоћама које се могу наћи у 
примарно сакупљеним фракцијама отпада; ово значи да се акценат 
мора ставити на шеме сакупљања које могу обезбедити висок ква-
литет сакупљених материјала. 

За потребе проширења мреже одвојеног сакупљања амбала-
жног отпада, потребно је постављање сакупљачких места са кон-
тејнерима за одвојено сакупљање амбалажног отпада (за стакло, 
метал, папир, ПЕТ).

С обзиром на пријављене количине металног и пластичног 
отпада, постојеће капацитете за рециклажу/поновно искоришћење 
није потребно проширивати. За остали амбалажни отпад потреба 
за додатним капацитетима може се проценити кроз одвојено са-
купљање на месту настанка. На пример, рециклажа амбалажног 
стакла врши се само у једном објекту. Дрвни отпад се користи за 
грејање (као брикети и пелети), а у ограниченом обиму, у цемент-
ним пећима. Дрвна амбалажа, посебно палете, поново се користи 
(поправља) током фазе употребе и животног века те амбалаже. 
Када се више не могу користити као палете, најчешће се рецикли-
рају у плоче. 

Паралелно са успостављањем одвојеног сакупљања, инду-
стрија за рециклажу из приватног сектора ће се ширити у односу 
на потражњу.

Да би се искористили производи рециклаже, треба спроводи-
ти разне повезане активности на локалном нивоу. Те активности 
подразумевају поновну употребу, као један од начина да се нацио-
нална економија ојача кроз локалне активности.

Слика 6.3. Инфраструктура за управљање амбалажним отпадом

Успостављање адекватне мреже за сакупљање преносивих 
истрошених батерија и акумулатора потребно је до 2025. године. 
Разврставање мешаних преносивих батерија потребно је започети 
чим буду доступне одговарајуће сакупљене количине. Средњороч-
не потребе могу се испунити интегрисањем потребних активности 
за сортирање у постројење за демонтажу отпада од електричне и 
електронске опреме, а да се притом не јаве велики додатни тро-
шкови. За потребе успостављања сакупљања истрошених батери-
ја, потребно је следеће:

1) по један мобилни центар за сакупљање отпада у сваком 
региону за управљање отпадом, укупно 26;

2) по једно регионално складиште у сваком региону за упра-
вљање отпадом, укупно 26.

Имајући у виду тренутне и очекиване будуће количине пре-
носивих батерија у Србији, сматра се да ће након процене потреб-
них капацитета бити довољно основати једно постројење за сор-
тирање.

Што се тиче аутомобилских акумулатора, Република Србија 
има довољан капацитет за третман, и ако се у будућности количи-
не повећају, тржиште ће реаговати развојем додатних капацитета.

Прелазни циљеви сакупљања, израчунати на основу укупне 
масе прикупљеног отпада од електричне и електронске опреме, 
изражени у проценту од просечне масе електричне и електрон-
ске опреме пласиране на тржиште у трогодишњем периоду 2018 –
2020. године, биће постигнути до 2031. године.

Достизање циљева ће се постићи повећањем степена саку-
пљања отпада од електричне и електронске опреме, изградњом 
центара за сакупљање отпада од електричне и електронске опре-
ме из домаћинстава. Планира се 169 таквих центара, који ће бити 
оперативни до краја 2028. године.

Слика 6.4. Инфраструктура за управљање отпадом од елек-
тричне и електронске опреме и отпадним батеријама и акумула-
торима

Захтев за постизање циља за поновно искоришћење3 од 40% 
до краја 2029. године за отпад од грађења и рушења ће се постићи 
успостављањем инфраструктуре за предтретман отпада од грађе-
ња и рушења на регионалном нивоу пре рециклирања, одређива-
њем локације за третман и радом једног мобилног постројења за 
третман по региону. Коначни циљ је предтретман 70% отпада од 
грађења и рушења до краја 2034. године. Неконтаминирана земља 
и други природни материјал, ископан у току изградње, где је изве-
сно да ће се материјал користити за изградњу у свом природном 
стању на месту са којег је ископан, није укључен у ових 40%, од-
носно 70%. 

Потребно је увести одвојено сакупљање минералног гра-
ђевинског отпада ради повећања стопе рециклаже, и одвојено 
сакупљати опасан отпад од грађења и рушења који се ствара на 
одређеном локалитету. Значи, неопасни мешовити грађевински от-
пад, који је погодан за рециклажу, треба складиштити одвојено и 
транспортовати у одговарајуће постројење за рециклажу. Мешови-
ти грађевински отпад ниског квалитета, који није погодан за реци-
клажу, треба одвести на регистровано одлагалиште.

За грађевински отпад и отпад од рушења, предлаже се да се 
на регионалном нивоу успоставе локације са мобилним једини-
цама. С обзиром на то да је постављање и одржавање система за 
управљање отпадом од грађења и рушења одговорност учесника 
на тржишту, те инсталације би превасходно требало да успостави 
приватни сектор. Земља од ископа може се користити за насипање 
и нивелацију терена, за девастиране локације итд. 

Услови за постизање циља припреме за поновну употребу, 
рециклирање и другу поновну употребу материјала, укључујући 
 – – – – – – – – – – – – –
3 Припрема за поновну употребу, рециклирање и поновно искоришћење отпадног 

материјала, укључујући и поступке разастирања отпада ради замене других 
материјала.
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и поступак затрпавања користећи отпад уместо других материја-
ла, за 40% до 2029. године и 70% грађевинског и отпада од руше-
ња 2034. године, створиће се успостављањем инфраструктуре за 
пред-обраду грађевинског и материјала од рушења на регионал-
ном нивоу пре рециклирања, одређивањем посебних подручја за 
прераду, као и успостављањем инфраструктуре за рад једне мо-
билне машине за обраду по региону. За потребе управљања отпа-
дом од грађења и рушења, потребно је следеће:

1) мобилна постројења за третман отпада од грађења и руше-
ња; планирано је по једно мобилно постројење у сваком региону 
за управљање отпадом, укупно 26;

2) постројење за третман отпада од грађења и рушења; нај-
мање једно постројење у Београду, капацитета 200.000 t/годишње; 

3) обезбеђивање одговарајућих локација за третман отпада од 
грађења и рушења и складиштење овог отпада након третмана у 
свакој локалној самоуправи.

Азбест из отпада од грађења и рушења се може одлагати у 
посебним ћелијама регионалних санитарних депонија. 

Слика 6.5. Инфраструктура за управљање отпадом од грађе-
ња и рушења

За потребе успостављања мреже сакупљања отпадних вози-
ла, потребна је изградња станица за сакупљање отпадних возила 
успостављених у већим градовима (Ужице, Краљево, Нови Сад, 
Ваљево и Ниш), пет станица за сакупљање у Београду и по две у 
сваком од осталих региона за управљање отпадом.

За потребе управљања отпадним уљима постојећи капаците-
ти за третман (термички третман и рециклажа) увелико премашују 
количину која се тренутно сакупља. Према доступним подацима, 
потенцијални капацитет третмана може се проценити у распону 
од 25.000 t за рециклажу/поновно искоришћење и 16.000 t за про-
изводњу енергије. Потребно је обезбедити боље одвојено саку-
пљање отпадног уља и обезбедити поступање са отпадним уљем 
у складу са законом.

Потребно је даље развијати систем одвојеног сакупљања от-
падних гума и третман свих одвојено сакупљених отпадних гума. 
Такође је потребно обезбедити рециклажу најмање 80% масе 
одвојено сакупљених отпадних гума годишње.

За потребе успостављања мреже одвојеног сакупљања фар-
мацеутског отпада, потребно је обезбедити прихват отпадних ле-
кова и амбалаже у апотекама.

За потребе успостављања адекватне мреже постројења за 
третман опасног медицинског и опасног фармацеутског отпада, 
потребна је изградња постројења за спаљивање опасног медицин-
ског и опасног фармацеутског отпада. 

Приликом планирања дугорочних улагања у инфраструкту-
ру за управљање муљем од пречишћавања комуналних отпадних 
вода, треба имати у виду да ЕУ даје предност искоришћењу мате-
ријала који се налази у муљу. Потребно је фокусирати се на мак-
симално искоришћење енергије из муља и могућности употребе 
муља (нпр. као ђубриво). На основу квалитета муља, пожељне мо-
гућности поновног искоришћења су: компостирање (R3); коинси-
нерација (R1); коинсинерација у цементарама (R1); моноинсине-
рација (спаљивање само канализационог муља). Власници муља 
у обавези су да обезбеде правилно одлагање и употребу муља из 
отпадних вода. Циљеви, мере и активности за управљање муљем 
од пречишћавања отпадних вода биће утврђени посебним Програ-
мом.

Како могућности третмана секундарног отпада из третмана 
отпада могу укључивати специфичне технологије или чак извоз у 
друге државе ради третмана, и будући да у великој мери зависе од 
опција примењених у примарном третману, за сада није утврђена 
јасна процена потреба. Одговорност за третман и руковање остаје 
на оператеру или се може пренети на друге оператере који има-
ју дозволу. У тренутку када се створе знатне количине тих токова 
отпада, раде се студије оправданости које доприносе разјашњењу 
могућих опција за третман, посебно узимајући у обзир процену 
утицаја на животну средину и минималне захтеве који се узимају 
у поступку издавања дозвола за рад таквих објеката.

6.4. Потребни економски и други инструменти за управљање 
отпадом

Република Србија ће за постизање промена у сектору упра-
вљања отпадом применити различите економске инструменте, 
финансијске и нефинансијске подстицаје. Примена одређених ин-
струмената ће бити настављена, а нови инструменти ће бити раз-
мотрени у случају процене да су потребни за постизање утврђених 
циљева, након спроведених анализа и одређивања прихватљивих 
прелазних периода за прилагођавање система. Спровођење наве-
дених инструмената ће довести до смањења стварања отпада, по-
већања количине отпада који се одваја на месту настанка, повећа-
ња количине рециклираног материјала. Неки од инструмената ће 
допринети финансирању инвестиција у систему управљања отпа-
дом и покрићу оперативних трошкова.

Тарифе 

Садашњи ниво тарифа за домаћинства за услуге управљања 
отпадом одражава генерално веома ниску, неусклађену инфраструк-
туру. Тарифе се знатно разликују, углавном се крећу око 0,5% при-
хода домаћинства. Оне ће неизбежно морати да се постепено пове-
ћају изградњом инфраструктуре. Границом доступности сматра се 
1,5% прихода домаћинства. Циљане тарифе (као што су шеме „пла-
ти-колико-бацаш”) ће бити примењене како би се омогућио даљи 
развој основне инфраструктуре и административних система.

Реформа јавних комуналних предузећа 

Повећана сложеност савремених система за управљање от-
падом ће захтевати веће техничке и административне капацитете 
комуналних предузећа. Тренутно, многа локална комунална пре-
дузећа имају значајно унакрсно субвенционирање активности, 
што отежава контролу трошкова конкретних активности. Реформа 
комуналних предузећа треба да доведе до веће регионализације 
услуга како би се постигла већа финансијска ефикасност и искори-
стиле потребне вештине.

Накнаде за одлагање отпада 

Додатне накнаде на већ постојеће накнаде за одлагање отпа-
да на депоније предвиђено је да буду део будуће шеме подстицаја. 
Сврха наведених накнада је да се коришћење депонија које не ис-
пуњавају прописане услове учинило скупљим у односу на депо-
није које те услове испуњавају. Када сви региони буду покривени 
услугама одлагања отпада на депоније које испуњавају услове, 
накнаде ће се развити у подстицање превенције, рециклирања и 
третирања биоразградивог отпада. 

Депозитни систем за амбалажу 

Систем поврата депозита ће највероватније допринети пове-
ћању сакупљених и рециклираних количина отпадне амбалаже. 
Депозитни систем такође утиче на квалитет сакупљеног амбала-
жног отпада, присутно је далеко мање нечистоћа. Укратко, систем 
поврата депозита могао би допринети испуњењу циљева ЕУ о по-
новној употреби и рециклирању. Највећи изазов је суочавање са 
релативно високим трошковима улагања у систем.  

„Плати колико бациш”

Накнаде за oтпад формиране према приступу „плати колико 
бациш” представљају примену принципа загађивач плаћа. Сврха 
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наведене накнаде је да домаћинства и правна лица буду у могућ-
ности да утичу на износ новца који плаћају за услуге одвоза ко-
муналног отпада за онолико отпада колико стварају. Ако одвајају 
отпад на месту настанка, компостирају и слично, могу да захтевају 
мањи обим накнада за отпад. Иако је ову врсту накнада за отпад 
лакше применити у подручјима са породичним кућама, она се за 
сада чешће примењује у урбаним подручјима.

Продужена одговорност произвођача

Искуства других држава чланица ЕУ показују да је продуже-
на одговорност произвођача ефикасан механизам како за пости-
зање циљева законодавства ЕУ у погледу отпада, тако и за само 
организовање тржишта, али под надзором органа надлежних за 
заштиту животне средине.

Поред тога, нови акциони план ЕУ за циркуларну економију 

поставља нове циљеве за рециклажу, а обавезни програми депо-
зита наведени су као једна од могућих мера за помоћ земљама у 
постизању тих циљева.

Након потпуне транспозиције ЕУ законодавства неопходно је 
развити систем колективних оператера у циљу потпуног развоја 
програма продужене одговорности произвођача у складу са обаве-
зама из законодавства ЕУ.

Потребно је увођење шема за спровођење продужене одго-
ворности произвођача са јасно дефинисаним географским, прои-
зводним и материјалним покрићем, на целој територији Републике 
Србије. Треба обезбедити одговарајућу доступност система за са-
купљање отпада и обезбедити потребна финансијска и организа-
циона средства за испуњавање обавеза продужене одговорности 
произвођача.

6.5. Резиме потребне инфраструктуре за спровођење Програма

Табела 6.2. Капацитети нових постројења за сакупљање, поновно искоришћење, третман и одлагање отпада
Преглед потреба за новом 
инфраструктуром Ниво спровођења Прва фаза (капацитет) Друга фаза (капацитет) Релевантни токови отпада

Успоставити систем 
сакупљања у кантама 
за одвојено сакупљање 
комуналног отпада који 
покрива 100% становништва 
Републике Србије.

Ниво домаћинстава
Ниво општине

179 додатних нових камиона за сакупљање. 
Минимално два контејнера за одвојено 
сакупљање суве и влажне фракције  – 
3.140.806 (канте од 120 l, углавном за 
приватне куће). 46.399 (контејнери од 1,1 
m³).
По успостављању локација за сакупљање 
зеленог отпада, увести трећу канту за 
одвојено сакупљање биоотпада.

Развој система одвојеног 
сакупљања биоотпада. 
Број потребних контејнера 
мора се одредити проценом 
расположивог капацитета 
постројења за биолошки 
третман. Типични контејнери: 
0,12 m³ и 0,24 m³ за породичне 
куће, 1,1 m³ за колективно 
становање.

Комунални отпад из 
домаћинстава (укључујући 
амбалажни отпад, биоотпад), 
мешовити комунални отпад.

Успоставити мрежу центара 
за сакупљање отпада широм 
земље за разни комунални 
отпад, укључујући опасни 
отпад из домаћинстава. 

Ниво општине
Изградња по једног центра за сакупљање 
отпада у свакој општини и једног центра за 
сакупљање опасног отпада из домаћинстава. 

Даљи развој на основу 
потражње.

Отпад из домаћинстава 
(укључујући амбалажни 
отпад, отпад од електричне и 
електронске опреме, батерије, 
зелени отпад, итд.).

Изградити трансфер станице 
у циљу претовара отпада 
пре даљег транспорта у 
регионалне центре.

Регионални ниво

Број трансфер станица у сваком региону 
дефинисан је током техничке процене 
будућих регионалних система, пре свега у 
зависности од удаљености до депоније и 
количине отпада који се превози. Укупно су 
планиране 42 станице.

Углавном комунални отпад 

Успоставити регионалне 
центре за управљање отпадом 
са одговарајућим линијама 
за сепарацију отпада који се 
може рециклирати  – у сваком 
региону управљања отпадом.

Регионални ниво

Укупни потребни капацитет ~ 750.000 t 
годишње. Планирано је да у сваком региону 
постоји по једна линија за секундарно 
одвајање.
~ 25 –30.000 t годишње.

Отпад из домаћинстава 
(укључујући амбалажни 
отпад, отпад од електричне и 
електронске опреме, батерије, 
опасан отпад).

Успоставити санитарну 
депонију у сваком региону 
управљања отпадом у Србији.

Регионални ниво

За потребе планирања, претпоставља се да 
инфраструктура сваког регионалног система 
укључује одговарајућу депонију, осим 
ако већ не постоје неки међурегионални 
споразуми о сарадњи у погледу одлагања 
отпада на исту депонију. У неким 
регионима постоји делимична или потпуна 
инфраструктура.

Неопасни отпад, резидуални 
комунални отпад.

Изградити мале компостане 
(линије за компостирање) за 
компостирање биоотпада. Ниво општине

Једна локација по општини за једноставно 
компостирање зеленог отпада и одвојено 
сакупљеног биоотпада планира се у оквиру 
Прве фазе. Укупно 160 локација.

Мрежа се може проширити 
током Друге фазе, у 
зависности од напредовања 
у испуњавању циљева и 
ограничењима ценовне 
приступачности.

Зелени и отпад из паркова, 
биоотпад одвојен на месту 
настанка (кухињски, 
баштенски и биљни).

Увођење кућног компостирања 
у руралним подручјима.

Ниво домаћинстава 
Ниво општине

Успоставити кућно компостирање за 
грађане у руралним и полу-урбаним 
подручјима, саветовати и пружати подршку 
заинтересованим грађанима
512.190 (контејнери од 700 –900 l). Углавном 
за појединачна домаћинства у полу-сеоском 
и приградском подручју.

Даљи развој на основу 
потражње.

Биоразградив отпад из 
домаћинстава.

Изградња посројења за 
третман пољопривредног 
отпада.

Ниво пољопривредног 
газдинства

Пољопривредни отпад 
има значајан потенцијал за 
производњу алтернативне 
енергије (биогас).
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Изградити велика постројења 
за биолошки третман 
биоотпада који је одвојен на 
месту настанка. 

Национални ниво

До 2034. године потребан 
је капацитет за 380.000 t 
годишње.
Потребна је детаљна процена 
могућности третмана 
биолошког отпада на 
локацијама за компостирање 
зеленог отпада, постројења за 
пречишћавање канализационог 
муља или изградње нових 
постројења за одвојено 
сакупљен биоотпад. 

Зелени и отпад из паркова, 
биоотпад одвојен на месту 
настанка (баштенски и 
кухињски отпад) .

Изградити постројења за 
RDF за комунални отпад из 
домаћинстава.

Национални ниво

три постројења просечног 
капацитета ~75.000 t годишње. 
Инфраструктура је предвиђена 
у Новом Саду.

Резидуални мешани комунални 
отпад, канализациони муљ. 

Изградити постројења за 
инсинерацију комуналног 
отпада уз производњу 
електричне и топлотне 
енергије.

Национални ниво

Једно постројење у Београду, 
капацитета 340.000 t/годишње 
и још два постројења у Нишу 
и Крагујевцу.

Прекид рада и затварање 
свих несанитарних депонија 
и сметлишта и рекултивација 
затворених депонија и 
сметлишта.

Ниво општине /
Регионални ниво

Престанак рада и спречавање одлагања 
отпада на несанитарним депонијама и 
сметлиштима (укључује јефтине мере као 
блокирање прилазних путева, ограђивање 
територије, постављање знакова са 
информацијама и друге радње које ће 
се изабрати као најефикасније у сваком 
конкретном случају. Ове инвестиције могу 
бити укључене у Прву или Другу фазу 
финансирања инфраструктуре, или се могу 
спроводити као самостални програми.

Изградити регионална 
складишта. Нацинални ниво Изградити пет регионалних складишта за 

опасан отпад.

Опасан отпад од правних лица 
и опасан отпад из центара за 
сакупљање опасног отпада из 
домаћинстава.

Изградити постројење за 
физичко-хемијски третман 
опасног отпада.

Национални ниво

Изградња два објекта за физичко-хемијски 
третман неорганског и органског опасног 
отпада и муљева са јединицама за 
складиштење течних токова индустријског 
отпада и муљева. Потребан капацитет је 
најмање 50.000 t годишње.

Опасан отпад, отпадно уље.

Успостављање капацитета 
за спаљивање органског 
индустријског и медицинског 
отпада.

Национални ниво ~30.000 t годишње, делимично 
коинсинерацијом у индустријским погонима.

Опасан отпад, медицински и 
фармацеутски отпад.

Изградити депонију/касету за 
одлагање опасног отпада. Национални ниво

Одвојене касете на регионалним санитарним 
депонијама за отпад од грађења и рушења 
и азбест. Треба припремити студију 
изводљивости да би се утврдила најбоља 
локација за изградњу инфраструктуре и 
испитале могућности инфраструктуре.

1 депонија за опасан отпад, 
~50.000 –70.000 t опасног 
неорганског отпада.

Опасан отпад, отпад који 
садржи азбест, медицински 
отпад, фармацеутски отпад.

У свим општинама у Србији 
биће постављени посебни 
контејнери за амбалажни 
отпад.

Национални ниво 

1 локација са контејнерима за стакло на 700 
становника 
Уз то, 1 контејнер за пластику на 1400 
становника.

Амбалажни отпад, стакло, 
пластика.

Успоставити мобилна 
постројења за третман 
минералног отпада од грађења 
и рушења.

Регионални ниво Једна мобилна јединица по региону. Укупно 
26. 

Минерални отпад од грађења 
и рушења.

Успостављање по једног 
мобилног постројења за 
прикупљање преносивих 
батерија по региону. 

Наицонални ниво Једна мобилна јединица по региону. Укупно 
26.

Истрошене преносиве 
батерије.

Успостављање одговарајуће 
мреже за сакупљање отпадних 
возила.

Национални ниво

До 2025. године у већим градовима (Ужице, 
Краљево, Нови Сад, Ваљево и Ниш) биће 
успостављена три овлашћена постројења 
за сакупљање отпадних возила, у Београду 
ће бити успостављено пет овлашћених 
објеката за преузимање отпадних возила, а 
два објекта биће успостављена у сваком од 
преосталих региона.

7. МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ЊИХОВ УТИЦАЈ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

7.1. Мере за остваривање посебних циљева 

Мере за остваривање посебних циљева чине мере које су 
започете у претходном периоду и нове мере које су утврђене на 
основу представљене концепције интегрисаног управљања отпа-
дом базираног на постављеним стандардима ЕУ. У складу са тим 
стандардима, приоритет је дат одвојеном сакупљању отпада и ре-
циклажи, као и испуњавању преузетих обавеза у приступању ЕУ. 
Период трајања за највећи број мера је дужи од периода трајања 

Програма, с тим што су показатељи учинка утврђени за последњу 
годину трајања Програма. Одређени број мера има краћи период 
трајања, што је посебно назначено.

Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комунал-
ним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањено одла-
гање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање 
отпада на несанитарне депоније

Спровођење овог циља базирано је на одредбама из Оквир-
не ЕУ директиве о отпаду 2008/98/ЕC допуњене Директивом (ЕУ) 
2018/851, Директиве ЕУ о депонијама 1999/31/EC допуњене Ди-
рективом (ЕУ) 2018/850 и Директиве ЕУ о амбалажи и амбала-
жном отпаду 94/62/ЕC допуњене Директивом (ЕУ) 2018/852.
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Мера 1.1. Проширење обухвата сакупљања на 100% 
Ова мера има за циљ повећање броја становника обухваће-

них системом сакупљања комуналног отпада постепено до 100%. 
Мера се наставља из претходног периода. Потребе инфраструкту-
ре за сакупљање отпада односе се на одговарајуће посуде и возила 
за сакупљање и транспорт отпада. Број камиона у свакој локалној 
самоуправи је потребно проценити на основу специфичних карак-
теристика сваког региона, укључујући количину отпада сакупље-
ног по смени, дневну количину отпада која се генерише у општи-
ни, годишњу количину генерисаног отпада, учесталост сакупљања 
отпада, број домаћинстава, итд. Приликом дефинисања потреба за 
додатним возилима, узети су у обзир старост и капацитет постоје-
ће инфраструктуре возног парка.

Надлежна институција: јединице локалне самоуправе
Партнери у спровођењу: јавна комунална предузећа, при-

ватна предузећа
Врста мере: Обезбеђивање добара и пружање услуга (ОДПУ)
Мера 1.2. Унапређење система за одвојено сакупљање и 

рециклажу комуналног отпада
За остваривање ове мере која се наставља из претходног пе-

риода, потребно је: 
 – усаглашавање националних прописа са Пакетом ЕУ за цир-

куларну економију;
 – увођење одвојеног сакупљања рециклабилних материјала 

успостављањем система (најмање) две канте  – једна за мешовити 
отпад и друга за отпад који се може рециклирати  – који покрива 
100% становништва Србије (за отпад који подлеже колективним 
шемама пропорционални допринос);

 – успостављање мреже центара за сакупљање отпада у целој 
земљи: у зависности од густине насељености, биће успостављен 
један или више центара у свакој општини. Ти центри ће се користи-
ти као „рециклажна дворишта”, где ће грађани доносити отпад који 
се не сме одлагати у посуде за отпад из домаћинстава, укључујући 
нпр. кабасти отпад (нпр. стари намештај), посебне врсте отпада, зе-
лени отпад, опасан отпад из домаћинстава, отпад од електричне и 
електронске опреме, батерије, отпадно уље и слично;

 – увођење секундарног одвајања рециклабилних производа 
успостављањем регионалних центара за управљање отпадом са 
одговарајућим линијама за секундарну сепарацију, како би се от-
пад који се може рециклирати могао раздвојити у одређене фрак-
ције за даљу прераду  – у сваком региону управљања отпадом;

Циљана вредност је повећање стопе рециклаже отпада из до-
маћинстава на укупних 25% по маси до 2025. године и 35% до 2030. 
године, а коначни циљ је 50% до краја 2039. и 65% до краја 2054. 

До 2025. године припрема за поновну употребу и рециклажу 
комуналног отпада повећаће се на минимално 55% по тежини, а 
до 2030. на 60% по тежини.

Иако је амбалажни материјал наведен у подгрупи 15 01 Ка-
талога отпада, амбалажни отпад сматра се делом комуналног от-
пада. Сакупљање и рециклажа комуналног амбалажног отпада по 
врсти материјала заснива се на претпоставци да ће до 2028. године 
у Републици Србији бити уведено 100% одвојено сакупљање и да 
ће кампање подизања свести и образовања довести до адекватне 
реакције грађана. 

Потребно је успостављање система за прикупљање отпада по 
систему две канте  – једна за мешани отпад и друга за рециклаби-
лан отпад што покрива 100% становништва. Постепено ће бити 
допуњене одвојеним сакупљањем следећих материјала за реци-
клажу: стакло (~ 100% амбалаже), секундарно раздвајање отпада 
 – постојање регионалних центара за управљање отпадом са лини-
јама за секундарно одвајање рециклабилног отпада, као и одвоје-
но сакупљање биоотпада. До краја 2029. године Република Србија 
треба да успостави одвојено сакупљање за папир, метал, пластику, 
стакло и текстил.

Сакупљачка места („рециклажна острва”) са контејнерима за 
одвојено сакупљање амбалажног отпада (за стакло, метал, папир, 
ПЕТ), биоразградивог отпада и осталог мешаног отпада у периоду 
до 2031. године планирана су у следећим регионима: Врање, Кру-
шевац, Ужице, Панчево, Пирот, Сремска Митровица, Нова Варош, 
Нови Сад, Крагујевац, Зрењанин, Ваљево и Београд.

Предлаже се приступ додавања и за стварање мреже центара 
за сакупљање отпада широм земље. У Првој фази ће свака општи-
на имати по један центар за сакупљање отпада, па ће се касније 
додавати још објеката у зависности од потреба. 

Постројења за секундарну сепарацију рециклабилног отпада 
планирају се тамо где је примарна сепарација спроведена на месту 
настанка (домаћинства). Сваки регионални систем ће имати лини-
ју за секундарну сепарацију.

Надлежна институција: јединице локалне самоуправе
Партнери у спровођењу: јавна комунална предузећа, реги-

онална комунална предузећа, министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Врста мере: ОДПУ
Мера 1.3. Успостављање одвојеног сакупљања биоразгра-

дивог отпада ради смањења његовог одлагања на депоније 
Потребно је успоставити одвојено сакупљање биоразгра-

дивог отпада; потребно је изградити потребну инфраструктуру, 
укључујући и регионе који раде по моделу јавно-приватног парт-
нерства, за достизање делимичне усаглашености са ЕУ Директи-
вом о отпаду и Директивом о депонијама у складу са циљевима. 

Циљана вредност је смањење одлагања биоразградивог отпа-
да на депоније до 2028. године, на 75% укупне количине биора-
зградивог отпада створеног 2008. године, односно 50% до краја 
2032. године и коначно на 35% до краја 2039. године. Смањење 
одлагања комуналног отпада на депоније на највише 10% до краја 
2049. године, биће осигурана економским мерама за спречавање и 
смањење генерисања отпада, високим степеном примарне сепара-
ције и третмана отпада, кућним компостирањем и стабилизацијом 
преостале фракције биоразградивог отпада.

Преусмеравање биоразградивог отпада ће се постићи пове-
ћањем нивоа кућног компостирања у руралним областима, одвоје-
ним сакупљањем и компостирањем зеленог отпада у општинама, 
преусмеравањем зеленог отпада са јавних површина, преусмера-
вањем папира/картона применом стратегија за рециклирање, и из-
градњом постројења за третман. Компостирање је планирано као 
најприуштивија опција за третман биоразградивог отпада. Плани-
рано је одвојено сакупљање и изградња једне локације по општи-
ни за компостирање зеленог отпада на отвореном. Овај модел би 
се проширио на RDF/биолошки третман у регионима Новог Сада, 
Крагујевца, Ужица и Суботице.

Поред смањења количине биоразградивог отпада који се 
одлаже на депоније, дефинисане мере ће допринети испуњењу ци-
љева рециклаже предвиђених за амбалажни папир и картон. 

Важно је напоменути да се према Оквирној директиви о от-
паду, комунални биоотпад који улази у аеробни или анаеробни 
третман од 1. јануара 2027. године може рачунати као рециклиран 
само ако је одвојено сакупљен или одвојен на месту настанка.

Надлежна институција: јединице локалне самоуправе
Партнери у спровођењу: јавна комунална предузећа, реги-

онална комунална предузећа, министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина 

Врста мере: ОДПУ
Мера 1.4. Успостављање нових регионалних центара са 

санитарним депонијама
Ова мера која је започета у претходном периоду се наставља. 

Потребно је формирати међуопштинске споразуме о заједничком 
управљању отпадом у регионима који немају споразум; успоста-
вити локалне и регионалне институције за управљање отпадом 
и изградити капацитете; донети регионалне и локалне планове 
управљања отпадом; радити на подизању свести јавности о по-
треби и условима за изградњу регионалних центара за управљање 
отпадом.

Прва фаза предвиђа изградњу регионалних центара за упра-
вљање отпадом у свим регионима.

Тамо где је то економски одрживо, могу се уводити трансфер 
станице у циљу смањења трошкова превоза и, у неким случајеви-
ма, броја возила која пролазе кроз насељено место. Трансфер ста-
нице се више сматрају могућношћу него неопходним елементом 
система. Број трансфер станица у сваком региону се дефинише 
током техничке процене будућих регионалних система, најпре као 
функција удаљености од депоније и количине отпада који треба 
транспортовати. Додатне трансфер станице се могу уводити у ка-
снијим фазама, уколико се околности промене. Трансфер станице 
нуде посебну вредност тамо где региони настоје да смање број де-
понија које треба изградити путем сарадње са суседним објектима. 

Преостали отпад ће бити одлаган на регионалне санитарне 
депоније изграђене према захтевима из Директиве о депонијама. У 
сврху процене трошкова, процес изградње је подељен у неколико 
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делова. Прва фаза ће укључивати уградњу прве ћелије (5 –7 ha или 
приближно 5 –7 година капацитета) у саму депонију (сем у слу-
чајевима где је спроведена детаљнија процена како би се у обзир 
узели локални услови) и повезану инфраструктуру. Након тог пе-
риода, додатне ћелије ће финансирати регионални центри за упра-
вљање отпадом као оперативни трошак, користећи приход од та-
рифа/мера надокнаде трошкова. Није предвиђено да сви региони 
имају наменске депоније, неки ће користити суседне објекте.

Постепено ће се смањивати и количине отпада које се одлажу 
на постојеће несанитарне депоније.

Прихвата се да је коришћење депоније на дну хијерархије 
отпада, најмање пожељно од свих опција. Прогресивно смањива-
ње количине отпада одложеног на депонију ће се спроводити кроз 
следећи вишеструки приступ: 

 – институционално  – циљеви за рециклирање и преусмера-
вање биоразградивог отпада ће бити интегрисани у локалне, ре-
гионалне и националне планске документе. У почетку би локалне 
самоуправе требало да имају подршку у испуњавању циљева кроз 
одговарајућу техничку и инфраструктурну помоћ, али треба ојача-
ти и мере спровођења;

 – финансијски/економски  – инвестиционо планирање и фи-
нансирање треба да дају приоритет примарној сепарацији и пре-
усмеравању биоразградивог отпада, док економски инструменти 
као што су накнаде за одлагање на депонију треба да утичу на сма-
њено одлагање на депоније;

 – технички  – избор техничких решења и инфраструктурних 
инвестиција за сваки пројекат треба да буде појашњен у студија-
ма оправданости. Техничка решења треба да узму у обзир нацио-
налну политику и институционалне и економске мере. На пример, 
захтев да регион за управљање отпадом има најмање 250.000 ста-
новника и подстицање да више од једног региона дели исту регио-
налну санитарну депонију.

До 2030. године планира се отварање регионалних центара 
у: Новој Вароши, Београду, Крушевцу, Крагујевцу, Ваљеву, Пожа-
ревцу, Врању, Новом Саду, Инђији, Сомбору, Смедереву, Панчево, 
Краљеву, Нишу, Зрењанину и Вршцу. 

За следеће регионе се не очекује да изграде своје регионалне 
санитарне депоније у оквиру Регионалних центара за управљање 
отпадом: Вршац, Зрењанин и Смедерево4.

Влада је донела Одлуку о заједничком обезбеђивању и спро-
вођењу управљања отпадом као подршку овом приступу, дајући 
смернице за ширу употребу постојећих капацитета региoналних са-
нитарних депонија. И даље остају дефинисани Регионални центри 
за управљање отпадом који ће имати остала потребна постројења за 
третман отпада. Техничка документација за алтернативна решења 
за транспорт и третман ће дати коначну оцену и предлог. Коначни 
циљ је да се до 2034. године формирају сви регионални системи и 
регионални центри и да се целокупни комунални отпад одлаже на 
регионалне санитарне депоније, а не на несанитарне депоније. 

Надлежна институција: јединице локалне самоуправе
Партнери у спровођењу: јавна комунална предузећа, реги-

онална комунална предузећа, министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Врста мере: ОДПУ
Мера 1.5. Увођење економских инструмената за подсти-

цај промена у сектору управљања комуналним отпадом 
Потребна је реформа тарифног система за управљање кому-

налним отпадом. Тарифном реформом за управљање комуналним 
отпадом треба увести принципе плати колико бациш и повраћаја 
трошкова, узимајући у обзир ценовну приступачност. То значи да 
ће знатан део укупне накнаде бити усмерен на количину насталог 
отпада како би се подстакла превенција и поновно искоришћење 
отпада. Накнаде за услугу управљања отпадом морају се реструк-
турирати тако да се заснивају на броју контејнера и пражњења, 
уместо паушала (број особа или квадратних метара стамбеног 
простора). Ниже тарифе могу се увести за одвојено прикупљене 
рециклабиле како би обезбедио подстицај грађанима да одвајају 
отпад на месту настанка.

Повећана сложеност савремених система за управљање от-
падом захтева веће техничке и административне капацитете и од 
 – – – – – – – – – – – – –
4 Планирање инвестиционих трошкова за сада претпоставља да ће депоније и 

даље бити потребне за те регионе. Када се развије техничка документација за 
алтернативна решења за транспорт и третман, трошкови ће бити ажурирани

комуналних предузећа. Потребна је реформа комуналних предузе-
ћа која ће вероватно довести до веће регионализације услуга како 
би се постигла већа финансијска ефикасност.

Предлаже се увођење накнаде за коришћење депоније, што 
захтева усаглашавање прописа. Увођење накнаде за коришћење 
депоније може посебно утицати на смањење количина одлагања 
следећих врста отпада: мешани комунални отпад, минерални гра-
ђевински отпад, опасан отпад. Очекује се да ово буде део будуће 
шеме подстицаја. На првом месту накнаде за одлагање би биле 
више за постојеће несанитарне депоније како би се јединице ло-
калне самоуправе подстакле да потпишу међуопштински спо-
разум и изграде санитарне депоније. Када сви региони буду по-
кривени услугама депонија које испуњавају услове, накнаде ће се 
развити у подстицање превенције, рециклирања и третирања био-
разградивог отпада.

Опсег мера ће вероватно бити прогресивно све шири и ду-
бљи како се повећава искуство Републике Србије, економски ра-
звој и разумевање становништва, као и прилагођавање променама 
правних тековина ЕУ у области животне средине.

Надлежна институција: министарство надлежно за посло-
ве заштите животне средине, министарство надлежно за послове 
финансија, министарство надлежно за послове државне управе и 
локалне самоуправе 

Партнери у спровођењу: јединице локалне самоуправе, ау-
тономна покрајина

Врста мере: Подстицајна (П)
Мера 1.6. Затварање и санација постојећих несанитарних 

депонија комуналног отпада 
Ова мера неће бити у потпуности спроведена у периоду за 

који важи овај програм. Број несанитарних депонија ће се свести 
на нулу до краја 2034. године, ако буду испуњени сви услови за 
финансирање развоја инфраструктуре.

Први корак затварања свих несанитарних депонија планира 
се одмах након отварања и пуштања у рад нових регионалних са-
нитарних депонија. Ова фаза се већ спроводи и наставиће се до 
пуштања у рад свих планираних регионалних депонија. 

Међутим, други корак ће укључивати рекултивацију свих 
несанитарних депонија и почеће након успостављања рада свих 
планираних регионалних депонија.

Надлежна институција: јединице локалне самоуправе
Партнери у спровођењу: министарство надлежно за посло-

ве заштите животне средине, аутономна покрајина
Врста мере: ОДПУ
Мера 1.7. Спровођење информативне кампање о систему 

управљања комуналним отпадом намењене грађанима 
Кампање за подизање свести о одвајању отпада из домаћин-

става и сличних објеката који укључују опасан отпад (укључујући 
фармацеутски и медицински отпад), биоотпад (укључујући храну 
и баштенски отпад), као и друге рециклабилне материјале (пла-
стика, метал, дрво, стакло, папир и картон) спроводиће се на ра-
зличитим нивоима. Кампање о одвајању отпада на месту настанка 
биће усмерене, између осталог, на школе и све нивое образовања 
како би се млади/заинтересовани упознали са актуелним систе-
мима управљања отпадом. Треба увести курсеве за обуку као са-
ставни део образовних програма. Брошуре и курсеви такође ће се 
делити. Домаћинства ће бити обавештена о потребама и могућно-
стима система. Ово укључује информације о локацији, типу, озна-
чавању и величини контејнера (и центара за сакупљање отпада) 
доступним у близини насеља, и о врсти отпада који је обухваћен 
сваком врстом контејнера. Посебно је важна улога организација 
цивилног друштва у спровођењу информативне кампање о систе-
му управљања комуналним отпадом намењене грађанима.

У руралним и полу-урбаним срединама региона за управља-
ње отпадом грађанима и домаћинствима ће се пружити могућност 
кућног компостирања. Због тога ће се спроводити циљане инфор-
мативне кампање којима ће се омогућити активно учешће јавно-
сти и грађана. Размена информација и искустава на локалном, 
регионалном и националном нивоу је посебно корисна у циљу по-
бољшања подизања свести.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина, јединице локалне 
самоуправе

Партнери у спровођењу: министарство надлежно за посло-
ве просвете, науке и технолошког развоја, министарство надлежно 
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за послове здравља, министарство надлежно за послове трговине, 
туризма и телекомуникација, Привредна комора Србије, организа-
ције цивилног друштва

Врста мере: Информативно-едукативна (ИЕ)

Посебан циљ 2: Успостављен систем одрживог управља-
ња опасним отпадом

Спровођење овог циља базирано је на одредбама из Оквир-
не ЕУ директиве о отпаду 2008/98/ЕC допуњене Директивом (ЕУ) 
2018/851 и Директиве ЕУ о индустријским емисијама 2010/75/ЕУ.

Мера 2.1. Успостављање мреже сакупљања опасног отпа-
да из домаћинстава

Овом мером предвиђено је успостављање најмање једног 
центра за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинства по 
свакој општини у Републици Србији. Поред тога што ће омогући-
ти одвојено сакупљање рециклабилних материјала и посебних то-
кова отпада из домаћинстава, ове локације биће опремљене и има-
ће адекватно особље за прихват опасног отпада из домаћинстава. 
Сакупљени опасан отпад редовно ће се испоручивати оператерима 
у управљању отпадом који имају одговарајуће дозволе или на ре-
гионална складишта опасног отпада. До краја 2029. године Репу-
блика Србија ће успоставити одвојено сакупљање фракција опа-
сног отпада које производе домаћинства. 

Поред тога, за специфичне токове опасног отпада (као што 
су фармацеутски отпад, батерије), успоставиће се систем за преу-
зимање или могућност повратка без накнаде, или у оквиру колек-
тивне шеме.

Надлежна институција: министарство надлежно за посло-
ве заштите животне средине, аутономна покрајина, оператери у 
управљању опасним отпадом

Партнери у спровођењу: јединице локалне самоуправе
Врста мере: ОДПУ
Мера 2.2. Изградња капацитета за складиштење, третман 

и одлагање опасног отпада
Потребна је изградња пет регионалних складишта опасног 

отпада у пет региона Републике Србије, којима углавном руководе 
приватни оператери у сектору управљања отпадом. Предвиђено 
је да се опасан отпад из центара за сакупљање опасног отпада из 
домаћинстава, из продавница (повраћај специфичног опасног от-
пада из домаћинстава) и разних предузећа (опасан индустријски 
отпад), превози у складишта из којих се даље отпрема у построје-
ња за третман опасног отпада, или се извози.

Планира се изградња најмање једног постројења за физич-
ко-хемијски третман неорганског и органског опасног отпада и 
муљева са јединицама за складиштење течних токова индустриј-
ског отпада (растварачи, киселине, базе, зауљени отпад) и муље-
ва. Минимални потребни капацитет је ~ 50.000 t годишње, и треба 
га модуларно развијати. Остаци се шаљу на даљи третман (нпр. 
припрема RDF − горива из отпада), на прописне депоније, или се 
извозе из Републике Србије. 

Успостављање капацитета за инсинерацију опасног отпада 
са капацитетима за припрему горива из токова органског опасног 
отпада. Укупан потребан капацитет је ~ 30.000 t годишње и за 
одређене врсте опасног отпада, а делимично се може реализовати 
коинсинерацијом у индустријским постројењима.

Неопходно је успостављање једне депоније за неоргански 
опасни индустријски отпад са капацитетима за солидификацију 
муљева из токова опасног отпада пре одлагања. Потребан капаци-
тет је између 28.000 и 38.000 t годишње.

Неопходно је у свим фазама планирања и изградње капаците-
та за складиштење и третман опасног отпада спроводити кампање 
подизања јавне свести и информисања шире јавности или циљних 
група и заинтересованих страна о опасном отпаду.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Партнери у спровођењу: Привредна комора Србије, приват-
ни партнери, оператери у управљању опасним отпадом

Врста мере: ОДПУ
Мера 2.3. Идентификација, санација и ремедијација кон-

таминираних локација 
На основу Катастра контаминираних локација који води 

Агенција за заштиту животне средине, за све локације које су по-
тенцијално контаминиране, и које представљају ризик по живот-
ну средину, постоји хитна потреба за санацијом и ремедијацијом. 

Потребно је, према приоритетима, израдити техничку документа-
цију и извршити санацију и ремедијацију. Такође је потребна ре-
медијација локација са историјским опасним отпадом.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Партнери у спровођењу: Агенција за заштиту животне сре-
дине, јединице локалне самоуправе, индустријска постројења

Врста мере: ОДПУ

Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне упо-
требе и рециклаже посебних токова отпада и ефикасније кори-
шћење ресурса

Спровођење овог циља базирано је на одредбама из Оквир-
не ЕУ директиве о отпаду 2008/98/ЕC допуњене Директивом (ЕУ) 
2018/851, Директиве ЕУ о амбалажи и амбалажном отпаду 94/62/
ЕC допуњене Директивом (ЕУ) 2018/852 и осталих Директива ЕУ 
које се односе на посебне токове отпада, а нарочито на: употре-
бљене батерије и акумулаторе, отпадна уља, отпадна возила, отпад 
од електричне и електронске опреме, POPs отпад (који садржи ду-
готрајне органске загађујуће материје) и PCB отпад (који садржи 
полихлороване бифениле), медицински отпад, азбест из отпада од 
грађења и рушења, амбалажни отпад.

Мера 3.1. Успостављање колективних оператера за посеб-
не токове отпада (отпад од електричне и електронске опреме, 
истрошене батерије и акумулаторе и отпадна возила и др.) по 
принципу продужене одговорности произвођача на целокупан 
животни циклус производа

Да би се побољшало управљање посебним токовима отпада 
у Републици Србији, планира се увођење колективне шеме про-
дужене одговорности произвођача према одредбама ревидиране 
Оквирне директиве о отпаду. Законом о управљању отпадом треба 
да буде прописано успостављање колективних шема за амбалажни 
отпад, отпадна возила, отпад од електричне и електронске опре-
ме и истрошене батерије и акумулаторе. Извршиће се процена да 
ли ће и посебни токови отпада, као што су отпадно уље, фармаце-
утски отпад, отпадне гуме бити покривени принципом продуже-
не одговорности произвођача. Потребна је јасна расподела одго-
ворности за управљање амбалажним отпадом између општина и 
колективних шема. Уговорни аранжмани између њих требало би 
да омогуће општинама да утичу на одлуке у вези са учинком си-
стема за сакупљање амбалаже (што је обавеза колективне шеме). 
Та обавеза такође може укључивати организациону одговорност 
и одговорност да се допринесе превенцији отпада кроз поновну 
употребу и рециклабилност производа.

Потребно је унапређење прописа који регулише примену 
принципа продужене одговорности произвођача  – постављање 
минималних стандарда за поступање са одређеним токовима отпа-
да и успостављање правног оквира за колективне шеме за поједи-
начне токове отпада и успостављање правне основе за национални 
регистар произвођача/увозника електричне и електронске опреме, 
батерија и акумулатора и других токова отпада за које ће се увести 
колективне шеме. Увођење колективних оператера за спровођење 
продужене одговорности произвођача треба да има јасно дефини-
сано географско, производно и материјално покриће, без ограни-
чавања на она подручја у којима је сакупљање и управљање отпа-
дом најпрофитабилније. 

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине.

Партнери у спровођењу: колективни оператери, произвођа-
чи, увозници и дистрибутери производа који након употребе по-
стају посебни токови отпада, аутономна покрајина, јединице ло-
калне самоуправе, Агенција за заштиту животне средине.

Врста мере: Регулаторна (Р)
Мера 3.2. Унапређење мреже сакупљања посебних токова 

отпада
Потребно је проширити постојеће мреже за одвојено саку-

пљање отпада у свим општинама, бар за стакло, пластику и метал, 
папир и картон. Повећање покривености система одвојеног саку-
пљања амбалажног отпада на 100% је планирано до 2028. године.

Потребно је проширити мрежу сакупљања отпада од елек-
тричних и електронских производа, проширењем инфраструк-
туре за сакупљање, формирањем центара за сакупљање отпада 
у општинама, где грађани могу да доносе отпад од електричних 
и електронских производа. Такође треба побољшати квалитет 
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података, укључујући провере квалитета и јачање поступака пра-
ћења како би се урачунала сва отпадна опрема. Такође треба ус-
поставити мрежу припреме за поновну употребу регистрованих и 
овлашћених оператера на националном нивоу.

Потребно је проширити мрежу сакупљања истрошених пре-
носивих батерија, формирањем центара за сакупљање отпада у 
општинама. За прикупљање преносивих батерија, потребно је да 
се обезбеди једно мобилно постројење за прикупљање по региону 
(27 регионалних центара за управљање отпадом).

Да би се постигла најбоља опција за животну средину, као и 
одговарајући третман отпадних возила широм Републике Србије, 
потребно је успоставити мрежу за сакупљање. У већим градовима 
(Ужице, Краљево, Нови Сад, Ваљево и Ниш) треба успоставити нај-
мање три овлашћена складишта за преузимање отпадних возила, а у 
граду Београду успоставити пет таквих складишта, и два објекта у 
сваком од преосталих региона. Потребно је организовати информи-
сање грађана о могућностима предавања отпадних возила.

У циљу одвојеног сакупљања отпада од грађења и рушења, 
потребно је донети регулаторни оквир који обухвата раздвајање 
отпада на месту настанка и селективно рушење како би се одвоји-
ли опасни саставни делови током радова на изградњи, као и обаве-
зу израде Плана рушења. 

Потребно је унапређење сакупљања отпадног уља.
Потребно је обезбедити систем одвојеног сакупљања отпад-

них гума. 
Потребно је даље унапређење спровођења одвојеног саку-

пљања опасног отпада из медицинских и ветеринарских активно-
сти и постављање минималних техничких услова за предтретман 
медицинског отпада, у јавним здравственим установама. Потреб-
но је да апотеке преузимају отпадне лекове од становништва, бу-
дући да се тако може помоћи у обезбеђивању одвојеног сакупља-
ња различитог фармацеутског отпада. Потребно је организовати 
кампању за подизање јавне свести и ажурирати смернице о саку-
пљању неискоришћених лекова којима је истекао рок трајања из 
домаћинстава.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Партнери у спровођењу: јединице локалне самоуправе, 
Агенција за заштиту животне средине, јавна и приватна предузе-
ћа из сектора грађевинарства, министарство надлежно за посло-
ве грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министарство 
надлежно за послове здравља, министарство надлежно за посло-
ве пољопривреде, шумарства и водопривреде, Привредна комора 
Србије

Врста мере: ОДПУ
Мера 3.3. Изградња капацитета за третман и одлагање 

посебних токова отпада
Потребна је изградња регионалних складишта у сваком реги-

оналном центру и одговарајући контејнери за одлагање отпада од 
електричне и електронске опреме, као и батерија и акумулатора.

Потребно је успоставити мрежу за предтретман грађевин-
ског отпада пре рециклирања широм земље. Планирано је по-
стављање мобилних постројења за третман отпада од грађења и 
рушења, по једно мобилно постројење у сваком региону за упра-
вљање отпадом. Све општине ће одредити одговарајуће локације 
за рад мобилног постројења за грађевински отпад и за склади-
штење третираног отпада од грађења и рушења. Такође је важно 
јачање тржишта рециклираног агрегата из грађевинског отпада. 
Увести стандарде квалитета за агрегате, утврдити правну основу 
за обавезну употребу произведених агрегата до одређеног удела 
(нпр. 10%) у поступцима јавних набавки (зелена правила о јавним 
набавкама). За промовисање рециклираног агрегата, потребно је 
унапредити пропис о престанку статуса отпада који обезбеђује 
критеријуме квалитета. 

Потребно је успоставити мрежу касета за одлагање отпада 
који садржи азбест на санитарним депонијама. Треба увести касе-
те за одлагање отпада који садржи азбест на санитарним депонија-
ма. Концентрисање отпада који садржи азбест на једној депонији 
опасног отпада повећало би транспортну удаљеност, па је при-
кладније заједничко збрињавање на санитарним депонијама. Гра-
ђани ће се информисати о ризицима од руковања материјалом који 
садржи азбест и могућностима његовог предавања у центрима за 
сакупљање отпада. У тим кампањама биће укључени цивилни сек-
тор, комуналне службе и грађани.

Потребно је успостављање једног постројења за сортирање 
мешовитих преносивих батерија.

Потребно је обезбедити капацитете за поновно искоришћење 
отпадних уља.

Потребно је обезбедити третман свих одвојено сакупљених 
отпадних гума. Циљеве за рециклажу од 80% и за производњу 
енергије од 20% прикупљених отпадних гума треба прилагодити. 
То ће се заснивати на анализи инфраструктуре за прераду отпад-
них гума (капацитети за коинсинерацију у цементарама, построје-
њима за производњу гуменог гранулата или праха) и на тржишту 
употребе таквих секундарних гумених гранулата или праха (укљу-
чујући употребу у производњи асфалта, у производним погонима 
за производњу подова, кровних материјала итд. и потражњу за 
тим производима).

Потребно је размотрити потребу привременог складиштења, 
третмана и одлагања POPs отпада који се ствара у Србији, да би 
се у средњорочном периоду реализовало самодовољно управљање 
отпадом који садржи POPs.

Потребна је изградња постројења за спаљивање медицинског 
и опасног фармацеутског отпада.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Партнери у спровођењу: јединице локалне самоуправе, 
Агенција за заштиту животне средине, друга надлежна министар-
ства, приватни партнери

Врста мере: ОДПУ

Посебан циљ 4. Ојачани капацитети институција у обла-
сти управљања отпадом и усклађена регулатива са регулати-
вом ЕУ

Мера 4.1. Наставак усклађивања правног оквира са 
правним тековинама ЕУ

Ова мера има за циљ усклађивање законодавства о отпаду у 
Републици Србији и правних тековина ЕУ. Такође, стални развој 
правног оквира за подршку циркуларној економији у ЕУ захтева 
додатно прилагођавање законодавства Републике Србије о отпаду 
у процесу приближавања ЕУ. Кључни прописи које треба изради-
ти или изменити ради спровођења Програма су следећи:

 – Закон о управљању отпадом;
 – Закон о амбалажи и амбалажном отпаду;
 – Закон о накнадама за коришћење јавних добара; 
 – Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине;
 – Уредба о одлагању отпада на депоније;
 – Уредба о плану смањења амбалажног отпада за 2025 –2030;
 – Уредба о управљању отпадом од грађења и рушења;
 – Уредба о минималним захтевима за програме продужене 

одговорности произвођача за одређене посебне токове отпада;
 – Уредба о отпаду од живе и живиних једињења;
 – Уредба о критеријумима за избор локација инфраструктуре 

за управљање отпадом;
 – Уредба о висини и условима за доделу подстицајних сред-

става;
 – Правилник о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада;
 – Правилник о третману уређаја и отпада који садржи PCB;
 – Правилник о листи електричних и електронских производа, 

мерама забране и ограничавања употребе електричне и електрон-
ске опреме која садрже опасне материје, методама и поступцима 
за збрињавање отпада од електричне и електронске опреме;

 – Правилник о начину и поступцима управљања истрошеним 
батеријама и акумулаторима;

 – Правилник о начину и поступку управљања отпадним во-
зилима;

 – Правилник о садржини захтева за упис у Регистар нуспрои-
звода и Регистар отпада који је престао да буде отпад;

 – Правилник о техничким захтевима и другим посебним кри-
теријумима за поједине врсте отпада који престају да буду отпад;

 – Правилник о начину и поступку управљања отпадним гу-
мама;

 – Правилник о начину и поступку управљања отпадним уљима;
 – Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне 

кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о 
оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни име-
новано тело;
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 – Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне 
кесе за ношење и о оцењивању усаглашености;

 – и други прописи који произилазе из обавезе усаглашавања 
са прописима ЕУ.

У складу са могућим изменама регулативе ЕУ, биће вршено и 
даље усклађивање прописа Републике Србије.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина

Партнери у спровођењу: друга министарства, Привредна 
комора, оператери, организације цивилног друштва

Врста мере: Р
Мера 4.2. Јачање административних и институционалних 

капацитета за управљање отпадом
Потребно је јачање капацитета јединица локалне самоупра-

ве, општина и градова, како би се постигла пуна примена локал-
них услуга управљања отпадом. Неопходан је развој и спровође-
ње програма обуке и техничке и финансијске помоћи општинама. 
Поред тога, потребно је јачање административних капацитета 
запошљавањем особља и пружањем допунске обуке на државном 
нивоу (Министарство, одговарајућа одељења) и на покрајинском 
нивоу (Секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине АП 
Војводине, одговарајућа одељења).

Постоји јака потреба за даљим јачањем међуинституционалне 
сарадње и координације процеса у овој области. Људски ресурси 
су потребни за: развој и постављање еколошких/техничких стан-
дарда и смерница; развој стратегије управљања отпадом и плани-
рање имплементације на централном и локалном нивоу; издавање 
дозвола; надзор, праћење и инспекцију постројења и активности 
управљања отпадом; покретање и спровођење казнених извршних 
радњи; и прикупљање података, анализе и извештавање.

Планира се преглед ефикасности постојећих региона за упра-
вљање отпадом и успостављање региона за управљање отпадом 
на подручју где још нису успостављени, укључујући формирање 
регионалних предузећа. Локалне самоуправе су дужне да донесу 
локалне и регионалне планове управљања отпадом, у складу са 
законом.

Проширење листе постројења у области управљања отпадом, 
у складу са Директивом о индустријским емисијама имплицира 
већи број постројења за управљање отпадом која ће бити у оба-
вези да прибаве интегрисану дозволу. Из наведеног произилази 
потреба јачања институционалних капацитета у надлежним орга-
нима који ће издавати ове дозволе.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, аутономна покрајина, јединице локалне 
самоуправе 

Партнери у спровођењу: министарство надлежно за посло-
ве финансија, министарство надлежно за послове државне управе 
и локалне самоуправе 

Врста мере: Институционално-управљачко-организациона 
(ИУО)

Мера 4.3. Јачање капацитета инспекције за заштиту жи-
вотне средине 

Потребно је јачање инспекције за контролу спровођења про-
писа у вези управљања отпадом, како би се постигла пуна уса-
глашеност рада заинтересованих актера са њиховим законским 
обавезама. Потребан је развој капацитета запошљавањем и пружа-
њем допунске обуке. Захтева се поштовање Приручника о инспек-
цијском надзору у области управљања отпадом који даје сажете 
смернице за преглед отпада када се врши инспекцијски надзор у 
објектима за управљање отпадом. 

Такође је потребно јачање међуинституционалне сарадње у 
инспекцијским активностима, између инспектора заштите живот-
не средине, инспекције рада (између осталог ради сигурног укла-
њања азбеста), ветеринарске инспекције (између осталог у случају 
заједничког третмана споредних производа животињског порекла 
у постројењима за третман отпада), саобраћајне инспекције (о 
друмској контроли превоза отпада, примени АДР при транспорту 
отпада) и др.

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, Аутономна покрајина, јединице локал-
не самоуправе

Партнери у спровођењу: министарство надлежно за посло-
ве финансија, министарство надлежно за послове државне управе 
и локалне самоуправе, министарство надлежно за послове рада, 
запошљавања, борачких и социјалних питања, министарство на-
длежно за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Врста мере: ИУО
Мера 4.4. Унапређење праћења и извештавања у области 

управљања отпадом и даљи развој информационог система
Неопходно је побољшати извештавање у области управљања 

отпадом успостављањем ефикаснијег система за кретање отпада 
и увести електронско вођење евиденције и пријаве кретања путем 
апликација. Потребно је спровести статистички репрезентативну 
анализу састава комуналног отпада и накнадно усклађивање из-
међу скупа података о комуналном отпаду и амбалажном отпаду. 
Потребно је даље прилагођавање националне методологије изве-
штавања у складу са захтевима ЕУ у делокругу прописа о отпаду, 
допуњеног пакетом циркуларне економије. Потребно је спровести 
контролу квалитета података и извештаја у складу са захтевима из 
одговарајућег законодавства ЕУ. Потребно је ојачати администра-
тивни капацитет Агенције за заштиту животне средине обезбеђи-
вањем довољног броја запослених и пружањем допунске обуке. 
Потребно је обезбедити поузданост података, следљивост докуме-
ната и једноставна контрола свих учесника у систему управљања 
амбалажним и другим токовима отпада. 

Надлежна институција: министарство надлежно за послове 
заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине

Партнери у спровођењу: аутономна покрајина, јединице ло-
калне самоуправе, оператери

Врста мере: ИУО

Табела 7.1. Кључни показатељи учинка у односу на опште и посебне циљеве и мере за њихово спровођење

Циљеви Показатељ 
Почетна 
вредност

Циљана 
вредност Извор верификације

2020. 2031.

Општи циљ:
Развијање одрживог система управљања 
отпадом у циљу смањења загађења 
животне средине и деградације простора у 
складу са ЕУ прописима

Степен комуналног отпада који се одлаже на 
несанитарне депоније у односу на укупну 
количину генерисаног комуналног отпада 
(%)

81 17,8 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Степен збринутог опасног отпада у односу 
на укупну количину генерисаног опасног 
отпада (%)

40 80 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Посебан циљ 1: Унапређен систем 
управљања комуналним отпадом кроз 
повећану стопу рециклаже, смањено одлагање 
биоразградивог отпада на депоније и смањено 
одлагање отпада на несанитарне депоније

Стопа припреме за поновну употребу и 
рециклажу комуналног отпада (%) - 60 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Стопа рециклаже комуналног отпада (%) 15,5 35 Годишњи Извештај о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом у Републици Србији (АЗЖС)

Мера 1.1. Проширење обухвата сакупљања 
на 100% Просечан обухват прикупљања отпада (%) 86,4 100 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Мера 1.2. Унапређење система за одвојено 
сакупљање и рециклажу комуналног отпада

Степен одвојено сакупљеног комуналног 
отпада (%) 16,4 - Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Стопа рециклаже папира и картона (%) - 35 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Мера 1.3. Успостављање одвојеног 
сакупљања биоразградивог отпада ради 
смањења његовог одлагања на депоније

Стопа рециклаже биоотпада (%) 1 40 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)
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Мера 1.4. Успостављање нових регионалних 
центара са санитарним депонијама

Стопа биоразградивог отпада одложеног на 
депоније (%) у односу на количину из 2008. 87 60 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Мера 1.5. Увођење економских инструмената 
за подстицај промена у сектору управљања 
комуналним отпадом

Успостављен систем тарифа по принципу 
плати-колико-бациш не да Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Уведена накнада за одлагање отпада на 
несанитарне депоније не да Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Мера 1.6. Затварање и санација постојећих 
несанитарних депонија комуналног отпада

Степен затворених несанитарних депонија 
(%) 0 80 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Мера 1.7. Спровођење информативне 
кампање о систему управљања комуналним 
отпадом намењене грађанима

Број спроведених информативних кампања 
о систему управљања комуналним отпадом 
намењених грађанима

0 30 Извештаји Министарства, аутономне покрајине и 
локалних самоуправа

Посебан циљ 2: Успостављена мрежа 
сакупљања и третмана опасног и 
индустријског отпада

Изграђена инфраструктура за сакупљање и 
третман опасног и индустријског отпада не да Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Мера 2.1. Успостављање мреже сакупљања 
опасног отпада из домаћинстава

Број изграђених центара за сакупљање 
опасног отпада из домаћинстава 0 151 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Број изграђених регионалних складишта 
опасног отпада из домаћинстава 0 26 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Мера 2.2. Изградња капацитета за 
складиштење, третман и одлагање опасног 
отпада

Број изграђених регионалних централних 
складишта за опасан отпад 0 5 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Број изграђених постројења за физичко-
хемијски третман опасног отпада 0 2 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Број изграђених постројења за инсинерацију 
опасног отпада комбинованих са 
капацитетима за припрему горива из токова 
органског опасног отпада

0 1 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Број постројења која врше коинсинерацију 
опасног отпада 0 3 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Број постројења за солидификацију муљева 
неорганског опасног отпада 0 1 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Број депонија за неоргански опасан 
индустријски отпад 0 1 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Мера 2.3. Идентификација, санација и 
ремедијација контаминираних локација Број санираних контаминираних локација 0 6 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)

Посебан циљ 3: Повећана стопа рециклаже 
посебних токова отпада и ефикасније 
коришћење ресурса

Степен рециклаже амбалажног отпада (%) 54,2 70 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Степен рециклаже отпада од грађења и 
рушења (%) 1 40 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Мера 3.1. Успостављање колективних 
оператера за посебне токове отпада (за 
отпад од електричне и електронске опреме, 
истрошене батерије и акумулаторе и отпадна 
возила и др.) по принципу продужене 
одговорности произвођача на целокупан 
животни циклус производа

Дефинисани минимални захтеви за програме 
продужене одговорности произвођача за 
одређене посебне токове отпада

не да
Годишњи Извештај о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада у Републици 
Србији (АЗЖС)

Успостављене колективне шеме не да
Годишњи Извештај о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада у Републици 
Србији (АЗЖС)

Мера 3.2. Унапређење мреже сакупљања 
посебних токова отпада

Степен сакупљања отпадних батерија и 
акумулатора (%) - 25

Годишњи Извештај о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада у Републици 
Србији (АЗЖС)

Степен сакупљања отпада од електричне и 
електронске опреме из домаћинстава (%) - 45

Годишњи Извештај о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада у Републици 
Србији (АЗЖС)

Мера 3.3. Изградња капацитета за третман и 
одлагање посебних токова отпада 

Усвојен пропис којим се дефинише начин 
поступања са отпадом од грађења и рушења не да Извештај министарства

Број мобилних постројења за третман отпада 
од грађења и рушења који су у регистру 
Агенције за заштиту животне средине

0 26
Годишњи Извештај о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада у Републици 
Србији (АЗЖС)

Степен одвојено сакупљеног амбалажног 
отпада (%) 59,8 100

Годишњи Извештај о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада у Републици 
Србији (АЗЖС)

Посебан циљ 4: Ојачани капацитети 
институција у области управљања отпадом 
и усклађена регулатива са регулативом ЕУ

Усклађеност регулативе у области 
управљања отпадом са директивама ЕУ не да Извештај министарства

Усклађен систем извештавања о управљању 
отпадом са ЕУРОСТАТ-ом према прописима 
ЕУ

не да Извештај Агенције за заштиту животне средине

Формирана нова регионална предузећа 0 10 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Мера 4.1. Наставак усклађивања правног 
оквира са правним тековинама ЕУ

Степен усвојених прописа у односу на број 
планираних за спровођење Програма (%) 0 100 Извештаји министарства

Мера 4.2. Јачање административних и 
институционалних капацитета за управљање 
отпадом

Број потписаних међуопштинских споразума 
за формирање региона за управљање 
отпадом 

0 10 Годишњи Извештај о стању животне средине у 
Републици Србији (АЗЖС)

Степен израђених нових регионалних и 
локалних планова управљања отпадом (%) 0 100 Годишњи Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији (АЗЖС)
Мера 4.3. Јачање капацитета инспекције за 
заштиту животне средине

Укупан број обука за јачање капацитета 
инспекције за управљање отпадом 0 10 Извештаји министарства, аутономне покрајине и 

локалних самоуправа
Мера 4.4. Унапређење праћења и 
извештавања у области управљања отпадом и 
даљи развој информационог система

Систем праћења и извештавања унапређен не да Извештаји Агенције за заштиту животне средине

Показатељи учинка мера се односе на праћење њиховог спровођења до краја трајања Програма. У оквиру акционих планова могуће 
је утврдити и друге показатеље којима ће бити могуће праћење учинка у спровођењу мера за период трајања одређеног акционог плана.
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У случајевима када не постоје поуздани подаци за почетне 
вредности показатеља, те вредности ће бити утврђене кроз одго-
варајуће активности које ће бити планиране  у првом акционом 
плану за спровођење Програма.

7.2. Трошкови и финансирање Програма до 2031. године и 
анализа финансијских ефеката

7.2.1. Трошкови спровођења Програма

Трошкови спровођења Програма у периоду 2022 –2031. годи-
не су израчунати на основу података наведених у Специфичним 
плановима имплементације за сваку од одговарајућих директива 
ЕУ у области управљања отпадом. 

7.2.1.1.  Комуна лни  отпад

Трошкови превазилажења инфраструктурних недостатака за 
комунални отпад деле се на три фазе. Трошкови везани за Прву 
фазу инфраструктуре укључују елементе који су од суштинске ва-
жности за успостављање система за управљање отпадом, као што 
су: откуп земљишта, опрема за праћење и извештавање, изградња 
нових регионалних санитарних депонија, примарна и секундарна 
сепарација, системи за сакупљање, трансфер станице, центри за 
сакупљање отпада, локације за компостирање зеленог отпада и 
једноставно затварање. Током Друге фазе планирана је изградња 
три RDF постројења и један објекат за спаљивање отпада у Бео-
граду, као и увођење кућног компостирања за индивидуална до-
маћинства. Даље, претпоставља се да неки елементи система већ 
постоје пре примене додатних елемената, како би се обезбедио 
адекватан распоред деловања. На пример, увођење сакупљања 
биоотпада у регионима након увођења RDF и биолошког третма-
на. Трећа фаза је повезана са изградњом шеснаест постројења за 
биолошки третман, одвојеним сакупљањем отпада од хране као и 
потпуном санацијом и рекултивацијом.

За примену свих елемената нове инфраструктуре и решава-
ње проблема везаних за загађење са старих депонија и сметлишта 
потребно је укупно 1.051 милиона евра, од чега за период трајања 
Програма је потребно укупно 823,86 милиона евра. Највећи део 
трошкова се односи на RDF (укључујући и прикупљање биоотпа-
да), биолошки третман и инсинератор (37%). Следећи најскупљи 
елементи су затварање (обе фазе) несанитарних депонија (око 
18%) и отварање нових регионалних депонија (13%).

Поред наведених трошкова који су обухваћени Директивом о 
депонијама, инвестициони трошкови управљања комуналним от-
падом обухватају и инвестиционе трошкове који су предвиђени за 
испуњење захтева постављених Оквирном директивом о отпаду. 
Неки од њих су већ укључени у укупне инвестиционе трошкове 
приказане у Директиви о депонијама, док је неке потребно додати.

Трошкови за основну инфраструктуру која је индиректно по-
везана са циљевима постављеним у чланом 11. Оквирне директиве 
о отпаду, тј. инфраструктура потребна за имплементацију при-
марне, секундарне сепарације отпада и зеленог отпада и кућног 
компостирања подразумевају набавку 479 возила за сакупљање 
отпада, успостављање 151 центра за прикупљање, набавку 46.399 
контејнера од 1,1 m³, 3.140.806 канти од 120 литара, 1.024.380 кућ-
них компостера од 600 литара и 160 постројења за компостирање 
зеленог отпада. Ови трошкови укупно износе 218.364.534 евра и 
укључени су у укупне инвестиционе трошкове испуњења захтева 
из Директиве о депонијама.

За информативне кампање везане за примарну селекцију от-
пада и кућно компостирање се очекује 5.297.562 евра и ови тро-
шкови су укључени у укупне инвестиционе трошкове испуњења 
захтева из Директиве о депонијама.

Канте за рециклабилне материјале (у оквиру система „две 
канте”) биће допуњене посудама за одвојено сакупљање стакла и 
папира и картона. Да би се постигле високе стопе рециклирања 
(55% –65%) израчунато према новим правилима израчунавања, 
потребно је спровести додатне мере, укључујући успостављање 
сакупљачких места у целој земљи. Свако сакупљачко место мора 
бити опремљено најмање контејнером за стакло, „две канте” (= 
контејнер за друге материјале који се могу рециклирати, попут 
пластике, метала, папира итд.), и по жељи, са контејнером за одво-
јено сакупљање биоотпада. Поред главних трошкова неопходне 

опреме за сакупљања (контејнери за рециклажу), мањи део тро-
шкова односи се на њихово уређење и обележавање како би били 
препознатљиви и лако уочљиви. Процењени укупни трошкови за 
успостављање потпуно опремљених 10.000 сакупљачких места на 
територији целе земље износе 19.000.000 евра. 

Пре почетка рада „рециклажних дворишта” мора се развити 
адекватан финансијски механизам који подразумева да ће колек-
тивни оператер сносити сразмерне трошкове за одвојено саку-
пљање амбалажног отпада (у две канте, стаклене амбалаже) и за 
сортирање амбалажног отпада секундарним раздвајањем (проду-
жена одговорност произвођача). Колективни оператер сноси реал-
не трошкове који су показани кроз ефикасну услугу и сакупљене 
количине.

На основу препорука које се односе на сакупљање и третман 
биоотпада, односно предвиђених мера за подстицање рециклаже 
биоотпада на високом нивоу, укључујући компостирање и диге-
стију, које подстичу кућно компостирање и промоцију употребе 
материјала произведених из биоотпада, потребно је проценити ин-
вестиционе потребе за одвојеним сакупљањем и компостирањем 
биоотпада, поред количина које су већ предвиђене Директивом о 
депонијама. Ова додатна улагања износе око 52 милиона евра и 
укључују 27.729.529 евра за сакупљање биоотпада и 24.071.871 
евра за постројења за компостирање.

Претпоставља се да би се одвојено сакупљање биоотпада из 
комуналног отпада постепено проширивало на сва подручја у ко-
јима кућно компостирање није могуће. Постројења за компостира-
ње користиће се за третман одвојено сакупљеног биоотпада у пет 
региона.

За сакупљање текстила потребни су додатни инвестициони 
трошкови како би се у свим центрима за сакупљање обезбедили 
контејнери за одвојено сакупљање текстила (три контејнера по са-
купљачком месту у урбаним насељима). Доступне су опције: каве-
зи за палете у случају интерног сакупљања (око 100.000 евра) или 
специјални контејнери отпорни на временске услове (приближно 
150.000 евра).

У следећој табели је представљен преглед укупних инвести-
ционих трошкова који се односе на управљање комуналним отпа-
дом у периоду 2022 –2049, као и за период спровођења Програма 
2022 –2031. године.

Табела 7.1. Управљање комуналним отпадом  – укупни инве-
стициони трошкови (у еврима, константне цене из 2021.)
Мере 2022–2049. 2022–2031.
Мере предвиђене Директивом о депонијама 1.051.142.857 823.857.143
Укупно за Оквирну директиву о отпаду (без 
двоструког рачунања трошкова који се односе на 
Директиву о депонијама)

75.901.400 42.167.444

Секундарна сепарација 5.000.000 2.777.778
Центри за сакупљање отпада („рециклажна 
дворишта”) 19.000.000 10.555.556

Сакупљање текстила (контејнери у центрима за 
сакупљање) 100.000 55.556

Сакупљање биоотпада (контејнери и канте) 27.729.529 15.405.294
Постројења за компостирање (додатни капацитети) 24.071.871 13.373.262
Укупно 1.127.044.257 866.024.587

Поред инвестиционих трошкова, процењује се да ће за спро-
вођење мера предвиђених Директивом о депонијама бити потреб-
но покрити око 5.520 милиона евра оперативних трошкова током 
периода 2021 –2049. године.

7.2.1.2.  Управљање  опасним отпадом

Процењени трошкови за управљање опасним отпадом за 
Оквирну директиву о отпаду обухватају:

1) изградњу пет регионалних складишта за опасни отпад у 
пет региона Србије;

2)  изградњу два објекта за физичко-хемијски третман неор-
ганског и органског течног опасног отпада и муљева са склади-
шним јединицама за течне индустријске токове отпада и муљеве;

3)  изградњу два мала регионална капацитета за спаљивање 
органског индустријског и медицинског отпада евентуално у ком-
бинацији са капацитетима за припрему горива из отпада (RDF) из 
органских опасних токова отпада; 
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4) изградњу једног постројења за депоновање неорганског 

индустријског опасног отпада са капацитетима за солидификаци-
ју/стабилизацију опасног отпада.

Укупна вредност потребних инвестиција је процењена на 
33.000.000 евра. Јединични трошкова и укупни инвестициони тро-
шкови за третман опасног отпада приказани су у наредној табели. 

Табела 7.2. Инвестициони трошкови постројења за третман 
и одлагање опасног отпада (у еврима, константне цене из 2021.)

Врста објекта Број 
објеката

Трошак једног 
постројења

Вредност 
инвестиције

Регионални складишни објекат за 
опасан отпад 5 800.000 4.000.000

Објекат за физичко-хемијски третман 
опасног отпада 2 8.000.000 16.000.000

Инсинератор за опасан и медицински 
отпад 2 1.500.000 3.000.000

Депонија за опасан отпад 1 10.000.000 10.000.000
Укупно 33.000.000

7.2.1.3.  Управљање  по с ебним токовима  отпада

Укупни трошкови за управљање посебним токовима отпада 
се односе на трошкове у вези са збрињавањем електричног и елек-
тронског отпада, батерија и акумулатора, амбалаже и амбалажног 
отпада, као и отпада од грађења и рушења.

Електрични и електронски отпад

Трошкови потребни за потпуну усклађеност са Директивом о 
електричном и електронском отпаду износе 25.492.900 евра. Пре-
ма месту прикупљања отпада, инвестициони трошкови се могу 
распоредити на:

Малопродајни објекти. Неопходно је обезбедити кутије или 
контејнере за пријем и привремено складиштење електричног и 
електронског отпада у малопродајним објектима. Под претпостав-
ком да је процењена просечна цена за једну одговарајућу кутију 
око 20 евра, укупни инвестициони трошкови износе 200.000 евра.

Општине. Укупни трошкови износе око 22,65 милиона евра. 
Ови трошкови су укључени у трошкове који се односе на мере 
усклађивања са Директивом о депонијама и не би требало додатно 
да се обрачунавају.

Регионална складишта. Инвестициони трошкови обухватају 
изградњу регионалних складишта у сваком регионалном центру и 
одговарајуће контејнере за одлагање електричног и електронског 
отпада и износе око 2,64 милиона евра. Регионално складиштење 
подразумева складиштење опасног отпада из домаћинстава, укљу-
чујући и посебне токове отпада прикупљене у општинама. Укупни 
трошкови изградње регионалних складишта су такође коришћени 
у документу о батеријама и акумулаторима, и не би требало да се 
обрачунавају два пута.

Наредна табела представља износ инвестиционих трошкова 
потребних за имплементацију Директиве о отпаду од електричне 
и електронске опреме у Републици Србији.

Табела 7.3. Инвестициони трошкови за имплементацију Директиве о електричном и електронском отпаду у Републици Србији (у 
еврима, константне цене из 2021.)

Место прикупљања Опрема за прикупљање/ 
постројење

Број места за 
сакупљање

Јединични трошак 
(еври)

Укупни трошкови
(еври) Напомена

Малопродајни објекти кутија 10.000 20 200.000
Општина центри за сакупљање отпада 151 150.000 22.650.000 Укључено у Директиву о депонијама
Регионално складиште складиште 26 100.000 2.600.000 Укључено у Директиву о батеријама и акумулаторима
Регионално складиште контејнер 260 165 42.900
Укупно 25.492.900

Уколико се из укупног износа инвестиционих трошкова ис-
кључе трошкови који су предвиђени Директивама о депонијама и 
о батеријама и акумулаторима, укупни инвестициони трошкови 
износе 242.900 евра.

Батерије и акумулатори

Трошкови потребни за потпуну усклађеност са Директивом о 
електричном и електронском отпаду износе 3.419.800 евра. Према 
месту прикупљања отпада, инвестициони трошкови се могу ра-
споредити на:

Oпштинe. За прикупљање преносивих батерија, потребно је 
да се обезбеди једно мобилно постројење за прикупљање по реги-
ону (27 регионалних центара за управљање отпадом). За 26 реги-
оналних центара укупни инвестициони трошкови износе 520.000 
евра. Поред тога, 169 градских центара за прикупљање би требало 
да буде у функцији до 2032. године. Ови центри ће такође служи-
ти као центри за скупљање истрошених батерија и акумулатора из 
домаћинстава. Процена трошкова за ове центре је урађена. Међу-
тим, претпоставка је да ће додатни трошкови за посебне кутије за 
прикупљање преносивих батерија износити 50 евра по кутији или 
укупно 17.000 евра (око две кутије по центру).

Малопродајни објекти. Потребно је обезбедити кутије/мале 
контејнере који се достављају трговцима и другим сакупљачким 
местима. Процењени трошак за мали контејнер за сакупљање (ку-
тија) је око 20 евра и укупни трошкови износе 200.000 евра.

Јавне установе/предузећа. Потребно је обезбедити кутије и 
за јавне установе. Тренутно у Србији постоји око 2.000 државних 
и локалних органа власти, институција, факултета, школа, јавних 
предузећа, итд. Укупни трошкови за постављање одговарајућих 
кутија за прикупљање преносивих батерија износе 40.000 евра.

Регионална складишта. Потребна су и спремишта/контеј-
нери за објекте за сакупљање и/или привремено складиштење. 

Процењено је да је неопходно обезбедити 10 контејнера за сва-
ки регионални центар, односно укупно 260 контејнера укупне 
вредности 42.900 евра. Регионално складиште за опасан отпад 
из домаћинства је саставни део Регионалног центра. Регионално 
складиштење такође укључује посебне токове отпада прикупљене 
од грађана у центрима за сакупљање отпада у општинама. Проце-
њени трошкови изградње таквог складишта за прихват свих врста 
опасног отпада из домаћинства, укључујући преносиве батерије, 
износе око 100.000 евра. Укупни трошкови изградње складишта 
износе 2,6 милиона евра и њихова изградња је такође предвиђена 
у оквиру мера за испуњење захтева Директиве о електричном и 
електронском отпаду.

Наредна табела даје преглед инвестиционих потреба за при-
купљање преносивих батерија и акумулатора.

Табела 7.4. Инвестициони трошкови за сакупљање преноси-
вих батерија (у еврима, константне цене из 2021.)

Место сакупљања
Опрема за 

прикупљање 
отпада/објекат

Број места за 
прикупљање

Цена 
опреме 
(еври)

Укупни 
трошкови 

(еври)
Малопродајни 
објекат кутија 10.000 20 200.000

Јавне установе/ 
предузећа кутија 2.000 20 40.000

Општине/региони мобилни центри за 
прикупљање 26 20.000 520.000

Градски центар за 
прикупљање кутија 338 50 16.900

Регионално 
складиштење складиште 26 100.000 2.600.000

Регионално 
складиштење контејнер 260 165 42.900

Укупно 3.419.800
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Амбалажа и амбалажни отпад

Укупни инвестициони трошкови за збрињавање амбалаже и 
амбалажног отпада износе 49,5 милиона евра. Наведени трошкови 
подразумевају:

1) додатне инвестиционе трошкове за одвојено сакупљање 
стакла. Процена трошкова базира се на претпоставци да ће 10.000 
контејнера за стакло бити дистрибуирано широм земље у свим оп-
штинама; 

2) додатне инвестиционе трошкове за одвојено сакупљање 
пластичних флаша. Процена трошкова базира се на претпоставци 
да ће 5.000 контејнера за пластику бити дистрибуирано широм зе-
мље у свим општинама;

3) додатне капацитете за сортирање и прераду пластичне ам-
балаже. Процењени инвестициони трошкови износе приближно 
15 милиона евра за капацитет од 25.000 t, што значи да би за пре-
раду 75.000 t пластичне амбалаже укупна вредност неопходних 
инвестиција била око 45 милиона евра.

Наредна табела даје преглед инвестиционих потреба за упра-
вљање амбалажом и амбалажним отпадом. 

Табела 7.5. Инвестициони трошкови за управљање амбала-
жом и амбалажним отпадом (у еврима, константне цене из 2021.)

Мера (врста опреме/постројења)
Инвестициони 

трошкови 
(еври)

Сакупљање стакла  – 10.000 контејнера од 1,1 m³ 3.000.000
Сакупљање пластичних флаша  – 5.000 контејнера од 1,1 m³ 1.500.000
Додатни капацитети за пластичну амбалажу (капацитет од 25.000 
t/годишње) 45.000.000

Укупно 49.500.000

Отпад од грађења и рушења

Имајући у виду предвиђени регионални концепт управљања 
отпадом и пројектовану количину произведеног отпада од грађења 
и рушења на годишњем нивоу (300.000 –400.000 t) који би требало 
третирати, препоручује се да се обезбеди једно мобилно постро-
јење по региону. Ова постројења третирају неопасни отпад (ас-
фалт, плочице, опеке, природни камен, керамика и шут), а резултат 
обраде су фракције различитих величина као крајњи производ за 
даљу употребу. Имајући у виду тај приступ, процењено је да укуп-
на потребна инвестиција за управљањем отпадом од грађења и ру-
шења износи 15.450.000 евра.

Укупни и јединични трошкови третмана овог отпада приказа-
ни су у наредној табели.

Табела 7.6. Трошкови постројења за третман отпада од грађе-
ња и рушења (у еврима, константне цене из 2021.)

Број 
региона

Број 
општина

Трошкови 
инфраструктуре по 

региону (еври)

Трошкови 
мобилних 

постројења по 
општини (еври)

Укупни 
трошкови 

(еври)

27 50.000 250.000 8.100.000
147 50.000 7.350.000

Укупно 15.450.000

Укупни трошкови за управљање посебним токовима отпада

Укупни трошкови за управљање посебним токовима отпада 
износе 68.612.700 евра за период 2022 –2049. године. Наредна та-
бела даје преглед укупних инвестиционих трошкова за управљање 
посебним токовима отпада.

Табела 7.7. Инвестициони трошкови за управљање посебних 
токовима отпада (у еврима, константне цене из 2021.)

Токови отпада Инвестициони трошкови (еври)
Електрични и електронски отпад* 242.900
Батерије и акумулатори 3.419.800
Амбалажа и амбалажни отпад 49.500.000
Отпад од грађења и рушења 15.450.000
Укупно 68.612.700

*  Трошкови потребни за потпуну усклађеност са Директивом о електричном и 
електронском отпаду износе 25.492.900 евра, али да би се избегло преклапање 
(двоструко рачунање) са Директивом о депонијама и Директивом о батеријама и 
акумулаторима у табели су приказани само трошкови који нису већ укључени у 
наведене две директиве.

7.2.1.4.  Укупни  инве стициони  т рошкови  за 
спровођења  Програма

Укупни инвестициони трошкови неопходни за спровођења Про-
грама су представљени у наредној табели. Трошкови су дати како за 
цео период који је неопходан да би се управљање отпадом у Републи-
ци Србији ускладило са одговарајућим директивама ЕУ(2022 –2049), 
тако и за период на који се односи овај програм (2022 –2031).

Табела 7.8. Укупни инвестициони трошкови неопходни за 
управљање отпадом у Србији (у еврима, константне цене из 2021.)

Токови отпада 2022–2049. 2022–2031.
Управљање комуналним отпадом 1.127.044.257 866.024.587
Управљање опасним отпадом 33.000.000 25.384.615
Управљање посебним токовима отпада 68.612.700 48.195.941
Укупно 1.228.656.957 939.605.144

7.2.2. Потребна средства за финансијску подршку спровођењу 
мера 

7.2.2.1.  Динамика  пот ребних  средст ава

Пројекција инвестиционих трошкова на годишњем нивоу за 
период спровођења Програма (2022 –2031) је заснована на следе-
ћим претпоставкама:

1) периоди имплементације мера су дати на основу информа-
ција и података из овог програма;

2) уколико дистрибуција трошкова није јасно назначена, тро-
шкови су равномерно распоређени по годинама током планираног 
периода за имплементацију мера;

3) извори финансирања су подељени на јавни и приватни 
сектор, осим за инвестиције за Директиву о депонијама у којем је 
наведен детаљнији предлог извора финансирања инвестиционих 
трошкова.

У наредној табели је дата пројекција инвестиционих трошко-
ва посматрано по токовима управљања отпадом.

Табела 7.9. Пројекција инвестиционих трошкова и извори финансирања (милиони евра, константне цене из 2021. године)

Токови управљања отпадом Укупно 
2022–2049.

Укупно 
2022–2031. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031.

Комунални отпад (ОДО) 75,901 42,167 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217
Јавни сектор 75,901 42,167 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217 4,217
Комунални отпад (ДД) 1.051,143 823,857 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 113,500 35,714 35,714 35,714 35,714
Приватни сектор 447,000 399,571 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 9,143 9,143 9,143 9,143
ЕУ фондови 170,000 111,571 13,833 13,833 13,833 13,833 13,833 13,833 7,143 7,143 7,143 7,143
Донатори 11,143 9,429 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,857 0,857 0,857 0,857
Национално учешће 152,000 98,143 12,167 12,167 12,167 12,167 12,167 12,167 6,286 6,286 6,286 6,286
Зајмови 271,000 205,143 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 12,286 12,286 12,286 12,286
Опасан отпад (ОДО) 33,000 25,385 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538
Јавни сектор 33,000 25,385 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538 2,538
Отпад од грађења и рушења (ОДО) 15,450 11,885 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
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Јавни сектор 15,450 11,885 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188
Електрични и електронски отпад 0,243 0,202 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
Приватни сектор 0,200 0,167 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017
Јавни сектор 0,043 0,036 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
Батерија и акумулатори 3,420 3,109 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311 0,311
Приватни сектор 0,240 0,218 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022
Јавни сектор 3,180 2,891 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289 0,289
Амбалажа и амбалажни отпад 49,500 33,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
Јавни/приватни сектор 49,500 33,000 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
УКУПНО 1.228,657 939,605 125,075 125,075 125,075 125,075 125,075 125,075 47,289 47,289 47,289 47,289

ОДО  – Оквирна директива о отпаду
ДД  – Директива о депонијама

Поред инвестиционих трошкова, спровођење мера у обла-
сти управљања отпадом захтева и друге трошкове  – оперативне 
и административне трошкове. Оперативни трошкови се односе 
на функционисање и одржавање система за сакупљање и третман 
отпада, депоновање, рециклажу и остале активности у овом сек-
тору. Административни трошкови се односе на трошкове јачања 
административних капацитета (на пример, запошљавање новог 
особља).

За Директиву о депонијама процењује се да ће бити потреб-
но покрити око 5.520 милиона евра оперативних трошкова током 
периода 2021 –2049, кроз тарифе за управљање отпадом. Веома је 
битно да се омогући потпуни повраћај оперативних трошкова кроз 
тарифе које плаћају корисници. Анализа доступности (приушти-
вости) је показала да, иако ће тарифе морати значајно да порасту, 
целокупни терет остаје испод нивоа максималне доступности, што 
значи да је предложени план реализације одржив. Међутим, даље 
убрзавање процеса инвестирања у циљу потпуне усклађености са 
захтевима Директиве (нпр. због скраћења периода реализације) 
није могуће, јер ће тарифе за становништво у области управљања 
отпадом у том случају морати да буду веће од максимално прихва-
тљивих тарифа.5

Једна од потенцијалних структура финансирања пројеката у 
области управљања отпадом је дата за Директиву о депонијама. 
Очекује се да ће када су у питању мере предвиђене овом директи-
вом приватни сектор покрити око 43% неопходних инвестиција, 
ЕУ око 16% и донатори 1%, док се очекује да ће национални до-
принос достићи 40%, укључујући и потенцијалне зајмове чије је 
учешће предвиђено у износу до 26% од укупног износа инвести-
ционих трошкова. Ако се посматра расподела извора финансира-
ња у оквиру дела инвестиција које падају на јавни сектор, од ЕУ се 
очекује да покрије око 28% инвестиционих потреба, од донатора 
2%, док се од националног доприноса очекује да достигне 70%, 
укључујући зајмове. Структура финансирања по годинама у скла-
ду са овим приступом је и приказана у претходној табели.

7.2.2.2.  Могући  извори  финансирања

Трошкове за спровођењем мера које имају за циљ испуњава-
ње захтева релевантних директива у области отпада ће сносити и 
јавни и приватни сектор.

За успешну имплементацију мера од изузетне је важности 
оптимална апсорпција расположивих средстава из различитих 
програма. У суштини, да би се испунили захтеви различитих Ди-
ректива о отпаду у Републици Србији пожељно је да се користи 
комбинација домаћих и страних извора финансирања:

1) национални јавни фондови, односно буџети  – државни, 
покрајински и локални;

2) ЕУ фондови (ИПА и други фондови);
3) билатерални грантови;
4) зајмови међународних финансијских институција и по-

словних банака.
Главни домаћи извор финансирања заштите животне средине 

је буџет Републике Србије, а расподела средстава зависи од могућ-
ности биланса буџета. Остали извори укључују општинске буџете, 
приходе од накнада и такси, као и фондове комерцијалног сектора.

Економски инструменти који се примењују у Републици Ср-
бији обухватају накнаде и таксе, као и подстицаје и субвенције. 
 – – – – – – – – – – – – –
5 Укупно учешће издатака за услуге сакупљања и третмана отпада у дохотку до-

маћинстава не би требало да пређе 1,5%. Максимално прихватљиве тарифе за 
становништво би требало да буду пројектоване у складу са тим ограничењем.

Накнаде су један од еколошких економских инструмената, чији је 
циљ да промовише смањење притисака на животну средину при-
меном принципа „загађивач плаћа” и „корисник плаћа”. Према 
последњим расположивим подацима за 2020. годину, укупни при-
ходи од накнада које се односе на заштиту животне средине у овој 
години су износили 7,74 милијарди динара, или 0,14% БДП-а. Нај-
веће учешће имају накнаде за СО2, NO2, честице и депоновани от-
пад, накнаде за производе који њиховим коришћењем постају от-
пад и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Инвестиције из привредних сектора су у 2020. години изно-
силе 3,62 милијарди динара, односно 0,07% БДП-а. У односу на 
укупна средства, највеће учешће имају енергетика и рударство са 
85,9%.6 Према доступним подацима могу се анализирати укупне 
инвестиције, али не и структура извора ових средстава. То значи 
да нема потпуних података колико је уложено из буџета, нити из 
сопствених прихода, кредита, донација или других извора. 

Додељени подстицаји и субвенције у 2020. години износили 
су 4,79 милијарди динара, односно 0,09% БДП-а. Највеће учешће 
у структури ових средстава имају подстицаји за поновну употребу 
и коришћење отпада у износу од 79,9%.7

Страни извори финансирања обухватају грантове и зајмо-
ве међународних финансијских институција, ЕУ и билатералних 
донатора. У 2020. години највећи донатори или зајмодавци за сек-
тор „Заштита животне средине” су ЕУ са 4,9 милијарде динара и 
Савезна Република Немачка са 1,4 милијарди динара и Краљевина 
Шведска са 325 милиона динара, а за сектор „Водоснабдевање и 
санација отпада” је Савезна Република Немачка са 872 милиона 
динара и Швајцарска са 90 милиона динара.

Приватни сектор ће сносити трошкове мера како је то иден-
тификовано у директивама релевантним за отпад. Упркос ограни-
ченом приступу приступачним финансијама, неколико програма 
подржава улагања у приватни сектор у Републици Србији, који 
иако нису фокусирани укључују улагања за решавање проблема 
заштите животне средине. Наиме, финансијска средства за приват-
ни сектор су:

1) комерцијалне банке и микрофинансијске институције;
2) подршка државе преко Развојне агенције Србије8 и Фонда за 

развој Републике Србије9 и министарства надлежног за привреду;
3) други извори (углавном национални и међународни про-

грами подршке као што је Фонд за иновациону делатност10).
Остали донатори пружају подршку приватном сектору су 

GIZ, UNDP, UNIDO, Краљевина Норвешка итд. која се односи на 
унапређење конкурентности, локални и регионални развој, развој 
кластера итд.

У ЕУ, државна помоћ се односи на јавну финансијску по-
дршку одређене приватне компаније или компанија које могу на-
рушити конкуренцију и утицати на трговину између држава чла-
ница. Државна помоћ је стога генерално забрањена, иако се могу 
направити изузеци како би се осигурала добро функционишућа 
и праведна економија. Правила ЕУ о државној помоћи такође се 
примењују на финансирање у оквиру ИПА. Грантови који се дају 
појединцима или су отворени за све приватне компаније у датој 
земљи не рачунају се као државна помоћ.
 – – – – – – – – – – – – –
6 Агенција за заштиту животне средине (2021). Извештај о стању животне средине 

у Републици Србији за 2020.
7 Агенција за заштиту животне средине (2019). Извештај о стању животне средине 

у Републици Србији за 2020.
8 https://ras.gov.rs/
9 https://fondzarazvoj.gov.rs/
10 http://www.inovacionifond.rs/
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У Републици Србији Законом о контроли државне помоћи 
(„Службени гласник РС”, брoj 73/19) регулисана је контрола др-
жавне помоћи ради заштите тржишне конкуренције. Давалац др-
жавне помоћи је, према овом закону, надлежни орган Републике 
Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
односно правно лице које управља и/или располаже јавним сред-
ствима и додељује државну помоћ у било ком облику. Насупрот 
томе, корисник државне помоћи је учесник на тржишту, односно 
свако правно и физичко лице које обавља привредну делатност, 
односно делатност производње или промета добара или пружања 
услуга на тржишту и коме се државна помоћ додељује у било ком 
облику.

Помоћ мале вредности је помоћ која не утиче значајно на 
нарушавање конкуренције на тржишту и трговини између Репу-
блике Србије и држава чланица ЕУ. Одлуку о оправданости доделе 
доноси давалац помоћи мале вредности, који о додељеној помоћи 
обавештава Комисију за контролу државне помоћи.

С обзиром на приступ изворима финансирања, положај ма-
лих и средњих предузећа је побољшан последњих година функци-
онисањем Развојне агенције Србије и Фонда за развој Републике 
Србије. Ове институције пружају финансијску помоћ почетници-
ма, предузетницима и малим и средњим предузећима кроз кредит-
не линије по повољним каматним стопама или гаранцијама.

Један од начина финансирања мера за управљање отпадом 
може бити и јавно-приватно партнерство (ЈПП). Приватни сектор 
може бити суштински извор финансирања капиталних инвести-
ција и трансфера техничког и оперативног знања. Кроз аранжман 
јавно-приватног партнерства, приватни сектор се може укључити 
у комунални сектор ЈКП и реализацију капиталних инвестиција у 
сектор управљања муљем и отпадом.

Према Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама, 
то је дугорочна сарадња између јавних и приватних партнера због 
обезбеђења финансирања, изградње, реконструкције, управљања 
или одржавања инфраструктуре или других објеката од јавног зна-
чаја и пружања услуга од јавног значаја које могу бити успоста-
вљене уговорно или институционално и концесијама.

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама је увео 
ред у ову област и објаснио и разјаснио многа нејасна питања када 
су пројекти ЈПП почели у Републици Србији. Међутим, при укљу-
чивању приватног сектора важно је изабрати опције које ће мо-
тивисати приватне партнере, али јавни сектор треба увек да буде 
свестан својих циљева и интереса. Дакле, пре доношења било ка-
кве одлуке, јавни партнер мора да дефинише шта жели да добије 
од приватног партнера: техничко и менаџерско знање и стручност; 
укључивање нових технологија; улагања у објекте и инфраструк-
туру или било коју комбинацију претходно наведених питања.

Предности ЈПП су реализација захтевних пројеката којима 
би било тешко управљати или финансирати из јавних извора, по-
дела ризика са приватним партнером, предвидљивост укупних ин-
вестиција и/или оперативних трошкова. Недостаци ЈПП су сложе-
на и скупа припрема пројекта, компликована процедура усвајања 
пројекта и већи трошак пројекта.

Прецизна структура финансирања, односно извори финанси-
рања ће бити дефинисани у зависности од конкретног пројекта. 
Сваки пројекат ће имати своју конструкцију финансирања која ће 
бити дефинисана после израђених студија оправданости. 

У Акционом плану за спровођење Програма, потребна фи-
нансијска средства ће, према изворима финансирања, бити прика-
зана по годинама за сваку меру. 

7.3. Анализа ефеката мера

Ефекти имплементације директива о отпаду се огледају у ко-
ристима које настају због побољшања квалитета животне среди-
не, побољшања здравља становништва и смањивања трошкова за 
здравствене услуге, пораста тржишне вредности земљишта и дру-
гих друштвено-економских користи.

Главне користи од имплементације директива о отпаду су:
• Мање загађење подземних и површинских вода услед цу-

рења незаштићених депонија и, као резултат тога, мањи ризици 
од контаминације водоносних слојева подземних и површинских 
вода, односно смањен ризик од контаминације воде за пиће;

• Мањи здравствени ризици и ризици од експлозија као и 
мањи утицај на глобално загревање пошто се емисије метана са 

депонија сакупљају и користе за производњу енергије (економске 
користи). Постојеће депоније се надограђују или затварају у скла-
ду са посебним стандардима. Нелегалне депоније се такође затва-
рају у складу са прописима;

• Користи за екосистеме и друге ресурсе животне средине. 
Штетне емисије (настале активностима у области управљања от-
падом) у ваздух, воду и земљиште се смањују, док је поврат енер-
гије повећан;

• Повећана ефикасност у коришћењу материјала и смањена про-
изводња (екстракција) примарних ресурса као резултат вишег нивоа 
рециклаже. Ово је резултат примене Директиве о амбалажи и амба-
лажном отпаду као и достизања циљева из Директиве о депонијама;

• Мањи трошкови прикупљања, третмана и одлагања отпада, 
јер ће се генерисати мање отпада;

• Боље управљање и праћење токова отпада кроз примену 
Оквирне директиве о отпаду;

• Загађење ваздуха, земљишта и воде (честице, диоксини, те-
шки метали из канализационог муља, отпадно уље) и еколошки 
ризици од локација за третман комуналног и опасног отпада;

• Смањење респираторних болести и осталих ризика по здра-
вље локалног становништва од загађеног ваздуха и контаминира-
ног земљишта (економске користи због смањења трошкова лечења 
становништва).

Друштвено-економске користи се огледају и у следећем:
• Пораст запослености у еко-индустрији кроз повећање ин-

вестиција и развијенију инфраструктуру (што је даље повезано са 
већим обимом радних активности и активностима на одржавању). 
Сектори попут грађевинарства и обезбеђивања капиталних доба-
ра ће такође имати користи, јер тражња коју захтевају активности 
еко-индустрије нужно захтева инпуте из ових сектора;

• Еко-ефикасност индустрије ће се повећати са увођењем 
нових процеса, док постојеће активности, тамо где је то реле-
вантно, постају одрживије  – то ће довести до смањења интензи-
тета употребе ресурса у производним процесима, односно могу се 
очекивати побољшања у коришћењу енергије и воде по јединици 
БДП-а или по јединици додате вредности (односно и на национал-
ном и на секторском нивоу). Такође, са све већом заступљеношћу 
поновне употребе, праксе рециклаже и политике цена које у први 
план истичу еколошке производе, може се очекивати и смањење 
количине употребе примарних сировина у процесу производње. 
Из постојећих статистичких података јасно је да еко-ефикасност 
многих индустрија у Републици Србији далеко заостаје од оних у 
многим државама чланицама ЕУ;

• Побољшање еко-ефикасности ће несумњиво утицати у по-
зитивном смислу на конкурентност многих предузећа у Републи-
ци Србији и олакшати им улазак и опстанак на конкурентном тр-
жишту ЕУ. Ово не само да ће подржати економски раст и развој, 
већ ће такође имати позитиван утицај на запошљавање и уравноте-
жење националног платног биланса;

• Поред претходно наведеног, очигледно ће доћи до неких по-
зитивних помака у развоју организационих култура предузећа 
које могу довести до одређених економских користи и избегнутих 
трошкова;

• Смањење интензитета загађења у производним проце-
сима  – могло би се очекивати смањење количине загађујућих ма-
терија (нпр. CO2, NOX, COX, испуштања опасних материја у воду, 
отпад који настаје) повезаних са јединицом БДП-а или додатом 
вредношћу привреде у целини и појединим секторима посебно. 
Као и код интензитета употребе ресурса, интензитети загађења 
по јединици производа су већи у Републици Србији него у већини 
држава чланица ЕУ. Примена директива ЕУ у сектору управљања 
отпадом ће довести до друштвених користи које произилазе из ко-
ристи за здравље људи. Мање је јасно да ли ће употреба енергије, 
коришћење природних ресурса и нивои загађења по глави станов-
ника порасти или се смањити. Јасно је да би интензитет за дату 
потрошњу опао, али ће то бити делимично (ако не и у потпуности) 
надокнађено променама у обрасцима потрошње.

Економске користи примене директива ЕУ о отпаду ће имати 
значајан ефекат на запосленост као један од најважнијих макро-
економских индикатора. Рециклажа и поновна употреба матери-
јала који су раније завршавали на отпаду ће довести до смањења 
тражње за примарном производњом која ће, у мери у којој су се 
ти материјали раније увозили, стимулисати повећање локалне кон-
курентности. То ће даље створити могућности за запошљавање, 
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повезане са прикупљањем и рециклажом секундарних материја-
ла. Спровођење Програма ће створити и прилике за запошљава-
ње неформалних сакупљача, што ће утицати на њихов животни 
стандард. Такође, подстицање употребе најбољих доступних тех-
ника у индустрији због усаглашавања са директивама стимулише 

локална технолошка тржишта која заузврат имају потенцијал да 
дугорочно повећају запосленост и конкурентност.

У наредној табели је приказан потенцијални пораст запосле-
ности који настаје као резултат примене Програма управљања от-
падом у Републици Србији.

Табела 7.10. Промена запослености (2022 –2032.)
Укупне инвестиције 

(милион евра)
Проценат инвестиција који 

генерише запосленост
Део инвестиција који генерише 

запосленост (милион евра)
Просечна бруто 

зарада (еври)
Број запослених 

укупно (2022–2032.)
Сценарио минималан 939,605 16,50% 155,035 765 202.660
Сценарио максималан 939,605 34,80% 326,983 765 427.428

Макроекономска анализа показује да усклађивање са директи-
вама ЕУ о отпаду у складу са овим програмом може да генерише 
запосленост у периоду 2022 –2031. година у распону од 202.660 до 
427.428 запослених. Веома је битно нагласити да приказани бројеви 
запослених не подразумевају број новозапослених, већ број радних 
места који ће бити креиран. Другим речима, то значи да ће поред 
запошљавања нових радника бити присутна и прерасподела запо-
слених између сектора. На пример, док повећање рециклаже доводи 
до пораста запошљавања, у производњи примарних материјала ће 
доћи до смањења запослености што ће даље довести до прерасподе-
ле запослених између ових сектора. Нето запосленост ће у крајњем 
случају сигурно бити позитивна, јер Република Србија има и знача-
јан увоз примарних сировина, тако да ће смањење запослености у 
производњи примарних материјала бити мање од пораста запосле-
ности повезаних са активностима прикупљања, обраде и производ-
ње секундарних материјала. Смањење увоза примарних материјала 
ће имати позитиван утицај и на платни биланс Републике Србије.

На основу наведене промене броја запослених, потенцијални 
јавни приходи по основу пореза и доприноса на зараде ће се повећа-
ти у наведеном периоду у интервалу од 4.263.458 до 8.992.021 евра.

Усаглашавање са директивама о отпаду ће довести до сма-
њења генерисаних количина отпада, што ће даље имати шире еко-
номске користи у смислу смањења захтева за додатним капаците-
тима за његово одлагање. Примена наведених директива смањује 
потребу за повећавањем капацитета депонија што ствара додатне 
економске користи због профитабилнијег коришћења земљишта. 
Поред тога, затварање несанитарних и дивљих депонија ће до-
вести до пораста вредности земљишта. Спроведена економска 
анализа показује да ће вредност земљишта у Републици Србији 
које се налази у близини несанитарних депонија које су предви-
ђене за затварање у периоду 2022 –2031. године порасти укупно за 
1.477.500 евра (недисконтована вредност). 

Поред повећања вредности земљишта, смањење потребе за 
додатним капацитетима би могло довести до значајних уштеда и 
у инвестиционим трошковима за изградњу постројења за третман 
отпада.

Смањење болести и осталих ризика по здравље локалног 
становништва од загађеног ваздуха и контаминираног земљишта 
ствара економске користи због смањења трошкова лечења станов-
ништва. Економска анализа показује да укупне потенцијалне еко-
номске уштеде по овом основу износе 39.404.246 евра (недискон-
тована вредност).

Економске уштеде настају и по основу смањења емисије 
CO2. Ове користи се огледају како кроз смањење штете која на-
стаје за животну средину због емисије гасова, тако и кроз пове-
ћање потенцијалне конкурентске предности индустрије због 
смањења угљеничног отиска у крајњем производу током процеса 
производње. Израчунате економске користи које настају спрово-
ђењем овог програма у периоду 2022 –2031. година износе укупно 
1.107.467.881 евра (недисконтована вредност).

Укупне економске користи (недисконтоване и дисконтоване 
вредности при дисконтној стопи од 5%) које се могу новчано из-
разити и које ће настати применом овог програма у периоду 2022 –
2031. су дате у наредној табели.

Табела 7.11. Укупне економске користи 2022 –2031. (у еври-
ма, константне цене из 2021. године)

Користи и трошкови Недисконтоване 
вредности

Дисконтоване 
вредности

Промена вредности земљишта 1.477.500 1.140.886
Уштеде на здравственим трошковима 39.404.246 29.637.921

Уштеде по основу смањења емисије CO2 1.107.467.881 831.014.855
Укупне економске користи 1.148.349.627 861.793.662
Укупне инвестиције 939.605.144 759.970.119
Однос користи/трошкови 1,13

Економска анализа је показала да имплементација директива 
ЕУ о отпаду у Србији у периоду 2022 –2031. година генерише веће 
економске користи од трошкова. Однос између економских кори-
сти и трошкова износи 1,13 (рачунато према дисконтованим вред-
ностима). Поред економских користи које се могу новчано изрази-
ти, имплементација наведених директива ће имати позитиван нето 
утицај на запосленост (која ће се променити у распону од 202.600 
до 427.428 радних места). Остали ефекти обухватају потенцијално 
повећање јавних прихода по основу пореза и доприноса на зараде 
које ће се повећати у наведеном периоду у интервалу од 4.263.458 
до 8.992.021 евра, као и повећање конкурентности домаћих пре-
дузећа и позитиван утицај на уравнотежење спољнотрговинског 
биланса земље.

8. OРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Програм уређује управљање различитим врстама отпада на 
територији Републике Србије, од настанка до коначног одлагања, 
са основним циљем успостављања свеобухватног система упра-
вљања отпадом који ће бити организован у складу са националним 
и ЕУ захтевима и стандардима.

Систем управљања отпадом биће организован интегрално, уз 
све учеснике у систему на националном, покрајинском и локалном 
нивоу, у складу са надлежностима. 

Систем управљања отпадом у Републици Србији је децен-
трализован, док је Министарство именовани национални орган за 
свеукупно успостављање политике управљања отпадом, страте-
шког, правног оквира (транспозиција) и регулаторног оквира Ди-
рективе; Надлежности над издавањем дозвола су подељене између 
националног нивоа (Министарство), покрајинског (АП Војводина) 
и локалних (ЛСУ) органа; информациони систем за управљање 
отпадом (мониторинг и извештавање) је у надлежности Агенци-
је за заштиту животне средине, док су надлежности за надзор и 
контролу спровођења такође подељене вертикално, укључујући: 
Министарство (Сектор за надзор и предострожност у животној 
средини), Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту жи-
вотне средине (Сектор за инспекцијске послове) и локалне самоу-
праве (инспекција заштите животне средине). Вертикална подела 
надлежности за издавање дозвола контролу врши на географској 
основи, а делегирање надлежности узима у обзир врсте активно-
сти/отпада.

У складу са прописима, регионални приступ управљању от-
падом подразумева да две или више јединица локалне самоуправе 
доносе план управљања отпадом којим се дефинишу заједнички 
циљеви у управљању отпадом. Припрема и доношење регионал-
ног плана управљања отпадом уређује се споразумом скупштина 
јединица локалне самоуправе. Регионални план управљања отпа-
дом одобрава Министарство, односно надлежни орган аутономне 
покрајине на својој територији.

Функција организовања управљања комуналним отпадом 
може се приписати одговорности јавног сектора, а према Закону о 
управљању отпадом, члан 20, то је надлежност јединице локалне 
самоуправе. Док је управљање отпадом из индустрије и комерци-
јалних активности одговорност произвођача и субјеката који се 
баве економским активностима, јавне власти утврђују суштин-
ске захтеве који се односе на сигурност радника, заштиту живот-
не средине и здравља људи од загађења насталог управљањем 
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отпадом. Сваки привредни субјекат и орган јавне власти, у скла-
ду са овим захтевима, могу одабрати најприкладније начине или 
средства управљања отпадом.

Један од најважнијих аспеката је принцип одговорности про-
извођача за утицај производа на животну средину, јер произвођач 
има највећи утицај на формирање тог ефекта приликом доноше-
ња важних одлука у фазама дизајнирања и производње производа. 
Међутим, и потрошачи играју велику улогу у системима управља-
ња отпадом. Потребно је анализирати целокупни животни циклус 
производа и главне учеснике, произвођача и потрошача, приликом 
развоја система управљања отпадом за поједине врсте отпада.

Други важан аспект је осигурање финансијске одрживости 
система. Трошкове управљања отпадом у складу са принципом 
„загађивач плаћа” сноси власник отпада и / или произвођач или 
увозник материјала и предмета који касније постају отпад.

Национални ниво обезбеђује смернице за увођење међуоп-
штинских споразума о сарадњи на основу искустава већ опера-
тивних региона у Републици Србији. На основу досадашњег ис-
куства, рано увођење стручне помоћи регионалним компанијама 
за управљање отпадом, пре него што компанија почне да пружа 
јавни сервис, је неопходно за успешно успостављање структура за 
регионално управљање отпадом. 

Ниво неопходних промена у институцијама у Републици Ср-
бији током релативно кратког времена, се препознаје као један од 
највећих изазова за успешну примену Директива које се односе на 
управљање отпадом. 

Примена модерних стандарда управљања отпадом захтева 
значајно виши ниво техничких, административних и руководе-
ћих способности свих субјеката укључених у интегрисани систем 
управљања отпадом. Без њих, капитални и оперативни трошкови 
могу нарасти изван нивоа прихватљивог за грађане Републике Ср-
бије. 

Сарадња између јавног и приватног сектора на пољу развоја 
и управљања услугама управљања отпадом је већ успостављена 
у Републици Србији. Веће учешће приватних компанија је веро-
ватније уколико сектор захтева више стандарде или већу ефика-
сност. Финансирање инвестиција преко јавно-приватног парт-
нерства, посебно је могуће за изградњу регионалних складишта, 
постројења за физичко-хемијски третман и спаљивање опасног 
отпада. Специјализовани пружаоци услуга могу донети техноло-
гију, стручност и ефикасност којима не располажу постојећа јавна 
комунална предузећа. Једна од највећих користи може бити прева-
зилажење постојећих препрека за реформу институција које обез-
беђују јавне услуге. 

8.1. Јавни сектор

У области управљања отпадом, јавни сектор генерално врши 
регулаторну и контролну функцију. Међутим, јединице локалне 
самоуправе такође морају да обезбеде организацију и спровођење 
управљања комуналним отпадом, односно да организују систем 
управљања комуналним отпадом на својој територији.

Републички ниво

Органи државне управе, првенствено Министарство, задуже-
ни су за усаглашавање са ЕУ стандардима и воде тај процес кроз 
транспоновање правних тековина ЕУ у националне прописе, ра-
звој националне политике и њено спровођење. Оквир стратешког 
планирања Министарство усаглашава националне изворе и инсти-
туционалне капацитете са међународном помоћи као подршка ло-
калним властима и у сарадњи са другим државним институцијама 
као што су министарство надлежно за послове финансија и мини-
старство надлежно за послове европских интеграција. Ефективно 
и ефикасно управљање отпадом зависи од адекватне расподеле 
одговорности, надлежности и прихода између централне, регио-
налне и локалне управе. 

Координација међуинституционалне сарадње је, такође, 
активност Министарства. Интегрисане услуге за управљање от-
падом се баве различитим токовима отпада (медицинским, по-
љопривредним, муљем од отпадних вода, опасним отпадом из 
домаћинства и слично) у надлежности неколико институција на 
сваком нивоу. 

Покрајински ниво

На нивоу аутономне покрајине, надлежни секретаријат оба-
вља све делегиране надлежности Министарства на својој терито-
рији.

Регионални ниво

Регионални приступ управљању отпадом укључује успоста-
вљање сарадње и груписања локалних самоуправа у регионе ради 
успостављања одрживог система управљања отпадом и рациона-
лизације трошкова имплементације. За промовисање регионалног 
приступа, постојећи политички, правни и административни оквир 
који усмерава рад органа локалне самоуправе треба да обезбеди 
постојање адекватне основе за међуопштинску сарадњу, као и до-
вољне капацитете за развој и спровођење политика управљања от-
падом. Надлежно министарство са републичког нивоа има задатак 
да подржава регионални систем управљања отпадом.

Успостављање регионалних ентитета за подршку системима 
управљања отпадом функционисаће правилно само ако се буду 
поштовали међуопштински споразуми. 

Локални ниво

Јединице локалне самоуправе су главни субјект који орга-
низује управљање комуналним отпадом створеним на одређеној 
територији. Они су одговорни за уређење, развој и администра-
цију система за управљање комуналним отпадом на својим тери-
торијама. Локална самоуправа одобрава локални план управљања 
отпадом и друге прописе о управљању комуналним отпадом који 
уређују систем управљања комуналним отпадом. Правила су оба-
везујућа за сва физичка и правна лица која се налазе на територији 
општине, и за друга лица која учествују у релевантним активно-
стима. Примена одредби и захтева мора осигурати рационално 
управљање комуналним отпадом, правилно извршавање јавних 
послова управљања и финансијских обавеза.

Сви власници отпада морају да надокнаде трошкове упра-
вљања отпадом и да се придржавају утврђених захтева за упра-
вљање отпадом, а свим отпадом мора се управљати у складу са 
законом. Висок приоритет у наредном периоду биће дат управља-
њу комуналним отпадом, који представља велики удео у укупном 
отпаду. Трошкови збрињавања отпада из домаћинстава не би тре-
бало да пређу 1%11 просечног породичног дохотка. Социјална по-
литика мора се спроводити кроз социјалне програме, које подржа-
вају компаније за управљање отпадом.

Главни задатак јединица локалне самоуправе је да понуде 
јавну услугу управљања (сакупљања, превоза и третмана) кому-
налног отпада свим становницима и привредним субјектима (пре-
дузећима, институцијама и организацијама) како би се осигурало 
да услуга испуњава техничко-економске, хигијенске и услове за-
штите животне средине, да буде погодна и доступна корисницима.

За спровођење мера предвиђених Програмом сваки ниво 
институција мора имати опште вештине у областима као што 
су стратешко планирање, финансијско управљање, набавке, им-
плементација пројеката, праћење и контрола. За развој локалних 
служби за третман отпада и за спровођење великих пројеката, ло-
калне власти дужне су да унапреде вештине за обезбеђивање са-
времених стандарда који се односе на сакупљање и достављање 
података, анализу састава и стварања отпада, моделирање будућих 
промена, спецификацију неопходне опреме, надзор, процену и ре-
визију интерних и спољних уговора.

Када се траже могућности за сарадњу са приватним сектором 
(у случајевима када сопствени ресурси или искуство и стручност 
нису довољни), али се не намерава у потпуности одустати од над-
зора јавног сектора над пруженим услугама, јавни сектор има две 
додатне алтернативе за организовање управљања отпадом:

1. уговарање јавно-приватног партнерства  – за добијање по-
требних ресурса из приватног сектора на основу уговора (директ-
но или преко субјекта који контролише локална самоуправа), нпр. 
концесија и други уговори;
 – – – – – – – – – – – – –
11 Максимална ценовна приступачност за домаћинства која је неопходна за покри-

ће OPEX трошкова у подсектору отпада дефинисана је на 1% просечног дохотка 
домаћинства.
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заједничког предузећа, заједно са приватним инвеститором, ди-
ректно или преко субјекта који контролише локална самоуправа.

Препоручује се да институције локалне самуправе за упра-
вљање комуналним отпадом оснују регионална предузећа, прене-
су своје функције самоуправе у области управљања отпадом, али 
да осигурају сталну контролу над функцијама које врше преко 
органа управљања. Пружање комуналних услуга управљања от-
падом и изградња и рад потребне инфраструктуре требало би да 
буду обезбеђени у поступцима јавних набавки, уговорним или ин-
ституционалним јавно-приватним партнерством.

8.2. Обвезници у складу са законом

Одговорност за управљање осталим отпадом из индустрије и 
комерцијалне делатности сноси приватни сектор. 

Управљање другим отпадом из индустрије и комерцијалних 
активности обухвата организационе и техничке мере које спрово-
де оператери који су укључени у стварање, сакупљање, транспорт 
и третман отпада. То између осталог обухвата компаније/инду-
стрије које имају интегрисану дозволу за спречавање и контролу 
загађивања, или учествују у систему трговине емисијама, али и 
привредни субјекти који су активни у управљању отпадом, успо-
стављајући процедуре у складу са нациоанлним законодавством о 
отпаду. Релевантним токовима отпада се не управља нужно у си-
стемима управљања комуналним отпадом које организују једини-
це локалне самоуправе (јавни сектор).

Отпад из индустрије и трговине укључује и неопасан и 
опасан отпад, и може садржати широк спектар различитих вр-
ста отпада, као што су биоразградиви отпад, отпад од грађења и 
рушења, медицински и фармацеутски отпад, муљ и други отпад. 
Управљање осталим отпадом из индустрије и комерцијалних ак-
тивности уређује се на државном нивоу еколошким и другим нор-
мативним документима, прописима о управљању посебним токо-
вима отпада, дозволама издатим за одређене активности и радом 
постројења. Обавеза је економских оператера да обезбеде да се 
другим отпадом из индустрије и комерцијалних активности аде-
кватно управља и да се управљање врши у складу са захтевима и 
принципима општег система управљања отпадом.

За сакупљање, сортирање, паковање, обележавање, обрачуна-
вање, складиштење и транспорт отпада из индустрије и трговине 
одговорни су власници отпада и/или руковаоци у складу са прин-
ципом „загађивач плаћа”. Власник отпада мора покрити све тро-
шкове управљања отпадом, осим оних трошкова покривених про-
дуженом одговорношћу произвођача који су утврђени за одређени 
отпад/материјале (попут амбалаже).

Управљање отпадом из индустрије и комерцијале треба да 
организује предузеће у складу са поступком утврђеним у дозвола-
ма за рад постројења. Такође ће се узети у обзир приоритети пра-
вилног управљања отпадом, укључујући све могуће и економски 
оправдане мере за смањење отпада, припрему акционих планова 
заштите животне средине, увођење принципа чистије производње 
и технологија које производе мање отпада.

Предузећа која нису у обавези прибављања дозволе за своје 
активности или рад опреме за организовање управљања отпадом 
из индустрије и комерцијалних активности такође морају да се 
придржавају приоритетног редоследа спречавања и управљања 
отпадом (по потреби) у складу са захтевима заштите животне сре-
дине и других законских прописа.

За примену принципа продужене одговорности произвођача, 
произвођачи и увозници одговорни су за производе и амбалажу 
коју су ставили на унутрашње тржиште током целог животног 
циклуса тих производа, од производње до безбедног управљања 
отпадом, укључујући:

1) организацију и/или финансирање система сакупљања, 
транспорта, рециклаже, поновног искоришћења и одлагања;

2) постизање циљева постављених ради управљања прои-
зводним и амбалажним отпадом;

3) пружање информација о производима, амбалажи и упра-
вљању отпадом корисницима таквих производа и оператерима за 
управљање отпадом; и

4) прихватање и управљање враћеним производима и отпа-
дом који су резултат њихове употребе и финансијску одговорност 
за такве активности.

Принцип продужене одговорности произвођача примењује се 
у управљању отпадом од амбалаже, отпадних гума, акумулатора, 
батерија, горива за моторе са унутрашњим сагоревањем, филтера 
за ваздух, хидрауличних (уљних) амортизера возила, електричне 
и електронске опреме, моторних возила. Извршиће се процена да 
ли ће и посебни токови, као што су отпадно уље, фармацеутски 
отпад, отпадне гуме бити покривени принципом продужене одго-
ворности произвођача.

Произвођачи и увозници упакованог производа могу законски 
утврђене обавезе извршити преношењем својих обавеза на опера-
тера за управљање амбалажним отпадом или самостално уз посе-
довање дозволе за самостално управљање амбалажним отпадом.

У циљу колективног организовања управљања производним 
и амбалажним отпадом који подлеже принципу продужене одго-
ворности произвођача, оснивају се колективни оператери на ини-
цијативу произвођача и увозника (и лиценцираних организација 
произвођача и увозника) у циљу испуњавања утврђених обавеза 
и циљева.

Програм дефинише различите одговорности управљања то-
ковима отпада, које су приказане у Табели 8.1.

Табела 8.1. Финансијска одговорност јавног и приватног сек-
тора за различите врсте отпада

Врсте отпада

Одговорност 
приватног 
сектора за 

финансирање

Одговорност 
јавног 

сектора за 
финансирање

Комунални 
отпад

Отпад из домаћинстава √
Комерцијални неопасни отпад √
Муљ из ППОВ √

Индустријски 
отпад

Отпад из индустрије титан-
диоксида √

Рударски отпад и отпад из 
сектора енергетике √ √

Отпад који садржи опасан 
отпад √

Отпад од грађења и рушења √
Отпад контаминиран POPs 
материјама (отпад од POPs) √

Остали опасан отпад √

Отпад из 
установа и 
пољопривреде

Пољопривредни отпад √ √
Споредни производи 
животињског порекла √ √

Медицински отпад √ √

Отпадни 
производи

Отпадне флуоресцентне цеви 
са живом √

Отпад од електричне и 
електронске опреме √

Отпадна возила √
Отпадне гуме √
Отпадна уља √
Истрошене батерије и 
акумулатори √

Амбалажни отпад √

Како је наведено у Табели 8.1, одговорности у пословима 
управљања токовима отпада су следеће:

1) свим врстама комуналног отпада, као што су отпад из до-
маћинстава, комерцијални отпад (сличан отпаду из домаћинстава), 
муљ из ППОВ, управљају локалне самоуправе и комуналне слу-
жбе задужене за ове послове;

2) индустријски и комерцијални отпад којим треба управља-
ти по принципу „загађивач плаћа” засад је усмерен на финансира-
ње из приватног сектора, тачније производне индустрије;

3) отпадни производи, којима се управља по принципу про-
дужене одговорности произвођача, су у целости обухваћени при-
ватном оперативном и финансијском одговорношћу;

4) грађевински отпад је под приватном одговорношћу;
5) прелазни статус има отпад из установа као што су бол-

нице (медицински отпад) и пољопривреде, као што је пољопри-
вредни отпад и споредни производи животињског порекла: када 
је под јавном управом, финансира се из јавних средстава, а када 
је у приватном власништву, управљање отпадом је под приватном 
одговорношћу.
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9. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И НАЧИН 
ИЗВЕШТАВАЊА

За праћење напретка у спровођењу Програма задужено је 
Министарство. Министарство пружа подршку другим органима, 
службама и организацијама у спровођењу активности које су у 
њиховом делокругу. Такође, Министарство остварује комуникаци-
ју са партнерима и јавношћу у вези са спровођењем Програма.

Извештаје о напретку у спровођењу акционог плана при-
према Министарство на основу извештаја које, кроз Јединствени 
информациони систем за планирање, праћење спровођења, коор-
динацију јавних политика и извештавање (ЈИС), достављају сви 
органи и организације надлежни за спровођење мера и активно-
сти, у складу са Законом о планском систему Републике Србије 
и подзаконским актима којима су уређени начин извештавања и 
обавезни елементи извештаја.

Податке о оствареним вредностима показатеља учинка, које 
у складу са својим надлежностима прати Агенција за заштиту жи-
вотне средине, Агенција за заштиту животне средине доставља 
путем ЈИС-а за потребе израде годишњих извештаја о спровођењу 
акционог плана. Агенција за заштиту животне средине, поред го-
дишњег извештавања, доставља потребне податке Министарству 
и на његов захтев. 

Надлежни органи и организације, као органи и организације 
које су препознате као партнери у спровођењу мера и активности 
имају обавезу да извештавају Министарство на годишњем нивоу 
о напретку у реализацији, а такође и о евентуалним проблемима 
у достизању предвиђених резултата. На основу тога, Министар-
ство има основ за оцењивање напретка у спровођења Програма и 
идентификовање актуелних проблема и потенцијалних ризика и 
потреба да се у складу са њима активности прилагоде и донесу 
правовремене одлуке да би се постигли предвиђени резултати.

Израда извештаја о спровођењу акционог плана и доставља-
ње Влади вршиће се у складу са роковима утврђеним Законом о 
планском систему. 

Извештај о резултатима у достизању утврђених циљева Про-
грама Министарство ће припремити на основу спроведене ex-post 
анализа ефекaта, након сваке три године спровођења Програма, у 
оквиру којег може да предложи и евентуалну ревизију Програма. 
Финални извештај биће поднет Влади на усвајање након истека 
важења Програма. Вредновање учинка Програма врши се тако 
што се анализира да ли су и у којој мери постигнути учинци у 
складу са показатељима ефеката на нивоу општег циља, показате-
љима исхода на нивоу посебних циљева и показатељима резултата 
на нивоу појединачних мера. 

10. СПРОВЕДЕНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
СТРАНАМА

Израда новог документа јавне политике у области управља-
ња отпадом је започела 2017. године, уз подршку ЕУ ТВИНИНГ 
пројекта СР13/ИПА/ЕН/04 16 „Подршка развоју стратешког окви-
ра у области управљања отпадом”. Пројекат је реализован у сарад-
њи Министарства, Агенције за заштиту животне средине Шведске 
и Агенције за управљање пројектима у области животне средине 
Литваније. Имплементациона агенција је била Агенција за живот-
ну средину Аустрије.

За израду документа формирана је Посебна радна група, Ре-
шењем министра заштите животне средине од 30. јула 2018. го-
дине. Чланови Радне групе су представници Министарства (Сек-
тор за планирање и управљање, Сектор за управљање отпадом и 
отпадним водама, Сектор за надзор и предострожност у животној 
средини, Сектора за финансијско управљање и контролу), Покра-
јинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 
града Београда  – Секретаријата за заштиту животне средине, 
Агенције за заштиту животне средине, Сталне конференције гра-
дова и општина и Привредне коморе Србије. У периоду до 2020. 
године, путем радних састанака, радионица и путем електронске 
комуникације успостављена је сарадња ради размене искустава и 
са експертима из држава чланица ЕУ, из Румуније, Шведске, Ли-
тваније, Немачке и Пољске. 

У оквиру пројекта, поред консултација између институција, 
које су остварене током израде потребних анализа и текста доку-
мента, комуникација је остварена и са организацијама цивилног 

друштва. Информације о активностима на изради документа су за-
интересованим страна и јавности биле доступне на сајту пројекта.

На почетку израде документ је носио назив „Национална 
стратегија управљања отпадом са Националним планом”, а након 
почетка важења Закона о планском систему, израда документа је 
настављена под називом „Програм”, у сврху усклађивања са но-
вом регулативом која уређује плански систем у Републици Србији.

Нацрт Програма је стављен на увид јавности у периоду од 
16. септембра до 5. октобра 2021. године и у оквиру јавних кон-
султација одржана је и онлајн презентације документа. Комента-
ри и сугестије заинтересованих страна и органа државне управе, 
упућени у оквиру консултација, у већини су се односили на по-
требу ажурирања података у анализи стања, како би се приказали 
поуздани и најновији доступни подаци, затим у вези са потребом 
планирања измена прописа ради обезбеђивања раздвајања отпада 
од хране од комуналног отпада, у вези са посебним токовима отпа-
да, као и сугестије да се структура и садржај документа усагласе 
са регулативом која уређује плански систем. На основу добијених 
сугестија и коментара унапређен је текст Програма, при чему су 
коментари у већини прихваћени. Јавна расправа о Предлогу про-
грама је спроведена у периоду од 23. децембра 2021. године до 11. 
јануара 2022. године.

11. АНАЛИЗА РИЗИКА

Ризици за спровођење Програма су следећи:
1) измене временског оквира за спровођење Програма као ре-

зултат преговора са ЕУ о поглављу 27;
2) недостатак финансијских средстава;
3) проблеми са добијањем помоћи из ЕУ ИПА фондова;
4) проблеми са добијањем кредита међународних финансиј-

ских институција;
5) кашњење у усклађивању прописа са ЕУ директивама;
6) недовољни административни капацитети Министарства, 

аутономне покрајине и локалних самоуправа за спровођење мера;
7) недовољни капацитети институција за контролу спровође-

ња мера;
8) недостатак стручног кадра за успостављање система упра-

вљања отпадом у локалним и регионалним системима;
9) значајно кашњење у припреми техничке документације за 

изградњу инфраструктуре;
10) наплата за услуге управљања отпадом нижа од очекиване;
11) недовољно развијена свест грађана.
Ризици се могу ублажити редовним праћењем спровођења 

Програма и правовременим реаговањем и предузимањем мера за 
ублажавање ризика.

12. АКЦИОНИ ПЛАН

Усвајање акционог плана је предвиђено у року од 90 дана од 
доношења Програма. Акционим планом ће бити дефинисане кон-
кретне активности које ће се предузети ради обезбеђења услова да 
се циљеви Програма реализују, одређени носиоци и партнери за 
спровођење тих мера и активности, дефинисани њихови показате-
љи, као и рокови и средства за њихово спровођење.

Први акциони план се доноси за период од 2022. до 2024. го-
дине, за спровођење Програма управљања отпадом у Републици 
Србији за период 2022 –2031. године.

13. ЛИСТА ПРОПИСА КОЈЕ ТРЕБА ИЗМЕНИТИ ИЛИ 
УСВОЈИТИ РАДИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Одговарајуће разлике између законодавства о отпаду у Репу-
блици Србији и правних тековина ЕУ наведене су у поглављима 
2.1. и 2.2. овог програма. Такође, стални развој правног оквира за 
подршку циркуларној економији у ЕУ захтева додатно прилагођа-
вање законодавства Републике Србије о отпаду у процесу прибли-
жавања ЕУ.

Кључни прописи које је потребно изменити или усвојити 
ради спровођења Програма су нарочито:

 – Закон о управљању отпадом;
 – Закон о амбалажи и амбалажном отпаду;
 – Закон о накнадама за коришћење јавних добара;
 – Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања 

животне средине;
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 – Уредба о одлагању отпада на депоније;
 – Уредба о плану смањења амбалажног отпада за 2025 –2030;
 – Уредба о управљању отпадом од грађења и рушења;
 – Уредба о минималним захтевима за програме продужене 

одговорности произвођача за одређене посебне токове отпада;
 – Уредба о отпаду од живе и живиних једињења;
 – Уредба о критеријумима за избор локација инфраструктуре 

за управљање отпадом;
 – Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава;
 – Правилник о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада;
 – Правилник о третману уређаја и отпада који садржи PCB;
 – Правилник о листи електричних и електронских производа, 

мерама забране и ограничавања употребе електричне и електрон-
ске опреме која садрже опасне материје, методама и поступцима 
за збрињавање отпада од електричне и електронске опреме;

 – Правилник о начину и поступцима управљања истрошеним 
батеријама и акумулаторима;

 – Правилник о начину и поступку управљања отпадним во-
зилима;

 – Правилник о садржини захтева за упис у Регистар нуспрои-
звода и Регистар отпада који је престао да буде отпад;

 – Правилник о техничким захтевима и другим посебним кри-
теријумима за поједине врсте отпада који престају да буду отпад;

 – Правилник о начину и поступку управљања отпадним гу-
мама;

 – Правилник о начину и поступку управљања отпадним уљима;
 – Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне 

кесе са адитивом за оксидациону разградњу и биоразградњу, о 
оцењивању усаглашености и условима које мора да испуни име-
новано тело;

 – Правилник о техничким и другим захтевима за пластичне 
кесе за ношење и о оцењивању усаглашености;

 – и други прописи који произилазе из обавезе усаглашавања 
са прописима ЕУ.

Листа ће се ревидирати по потреби и кроз акционе планове, у 
складу са могућим изменама регулативе ЕУ.

14. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај програм објавити на интернет страници Владе, Мини-
старства заштите животне средине и на порталу е-Управе, у року 
од седам радних дана од дана усвајања. 

Овaj програм објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 353-588/2022-1
У Београду, 28. јануара 2022. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
394

На основу члана 114. став 4, члана 118. став 11. и члана 122. 
став 6. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 
101/16, 95/18 и 95/18  – др. закон),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К
о допуни Правилника о садржини и обрасцу захтева за 

издавање водних аката, садржини мишљења у поступку 
издавања водних услова и садржини извештаја у 

поступку издавања водне дозволе

Члан 1.
У Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање 

водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних 
услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/17 и 44/18  – др. закон), после чла-
на 14. додаје се члан 14а, који гласи:

„Члан 14а
Документацију из члана 4. тач. 1) –3), члана 6. тачка 3), члана 8. 

став 1. тач. 1), 3) и 6), члана 10. тачка 2), члана 13. тачка 1), члана 14. 
тачка 1) подтачка (4), тачка 2) подтач. (1) и (2), тачка 3) подтач. (1) –
(3), као и лиценцу прописану чланом 120. став 1. Закона о водама из 
члана 8. став 2. овог правилника, надлежни орган, односно јавно во-
допривредно предузеће, прибавља по службеној дужности у складу 
са законом којим се уређује општи управни поступак, осим ако исту 
достави подносилац захтева за издавање водних аката из чл. 3, 7. и 
11. овог правилника уз захтев за издавање тих водних аката.

У обрасцима из члана 15. овог правилника подносилац за-
хтева за издавање водних аката из чл. 3, 7. и 11. овог правилника 
наводи податке за документацију из става 1. овог члана само ако 
документацију доставља уз захтев за издавање тих водних аката.”

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-194/2021-07
У Београду, 24. јануара 2022. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

395
На основу члана 75. став 5. Закона о енергетској ефикасности 

и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 
40/21), 

Mинистар рударства и енергетике доноси

П РА В И Л Н И К

о ближим условима за расподелу и коришћење 
средстава за примену мера енергетске ефикасности

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи услови за расподелу и 

коришћење средстава за примену мера енергетске ефикасности (у 
даљем тексту: Средства подстицаја), начин расподеле тих средста-
ва, начин праћења наменског коришћења средстава и уговорених 
права и обавеза, као и критеријуме под којима корисници средста-
ва могу бити изузети од обавезе вршења енергетског прегледа. 

Финансирање послова ефикасног коришћења енергије и при-
мену мера енергетске ефикасности обавља Управа за финансира-
ње и подстицање енергетске ефикасности (у даљем тексту: Упра-
ва), у складу законом којим се уређује енергетска ефикасност и 
рационална употреба енергије и овим правилником.

Корисници средстава

Члан 2.
Корисници Средстава подстицаја, у смислу овог правилника су:
1) државни органи и организације;
2) јединице локалне самоуправе и/или градске општине (у 

даљем тексту: ЈЛС);
3) стамбене заједнице успостављене у складу са законом ко-

јим се уређује становање и одржавање зграда;
4) домаћинства  – купци енергетски ефикасних уређаја за до-

маћинство.
Средства подстицаја додељују се корисницима из става 1. 

овог члана за финансирање пројеката који након реализације 
остварују уштеду енергије.
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II. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ПРОЈЕКТЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА

Начин финансирања израде техничке документације

Члан 3.
Средствима подстицаја финансира се израда техничке доку-

ментације за пројекте унапређења енергетске ефикасности у згра-
дама државних органа, организација и установама образовања, 
културе и физичке културе.

Зграде из става 1. овог члана одређују се путем јавног позива 
које расписује Управа.

Јавни позив из става 2. овог члана објављује се на интернет 
страници Управе, односно министарства надлежног за послове 
енергетике (у даљем тексту: Министарство).

Израда техничке документације за пројекте из става 1. овог 
члана додељује се у поступку јавне набавке, коју спроводи кори-
сник средстава, привредним субјектима регистрованим за једну од 
делатности које обухватају израду техничке документације.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЈЛС

Пројекти и мере енергетске ефикасности

Члан 4.
Средствима подстицаја финансирају се пројекти унапређења 

енергетске ефикасности у објектима од јавног значаја у надлежно-
сти ЈЛС, који садрже следеће мере енергетске ефикасности:

1) унапређење термичког омотача зграде, односно свих еле-
мената зграде који раздвајају унутрашњи грејани простор од спо-
љашњег простора и негрејаног простора зграде путем:

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних 
елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпре-
му за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролет-
не, капци и др., као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и 
правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, об-
рада око прозора гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и 
кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида и др.,

(2) постављања термичке изолације зидова, крова, таваница 
изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова 
термичког омотача према негрејаном простору;

2) унапређења термотехничких система у зграде путем заме-
не система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег котла ефикаснијим котлом (грејач про-
стора или комбиновани грејач),

(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних 
тела и пратећег прибора,

(3) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи,
(4) уградње термостатских вентила на свим грејним телима,
(5) уградње уређаја за мерење предате количине топлоте 

свим појединачним потрошачима,
(6) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбино-

вани грејач),
(7) уградње опреме за даљинску контролу и аутоматску регу-

лацију рада термотехничких система,
(8) замене постојећих и уградњом нових ефикасних система 

за климатизацију,
(9) замене постојећих или уградњом нових система за венти-

лацију са рекуперацијом топлоте,
(10) замене постојећих или уградњом нових система за цен-

тралну припрему потрошне топле воде;
3) модернизације система унутрашњег осветљења у објекти-

ма путем:
(1) замене извора светлости, односно светиљки,
(2) инсталирања савремене опреме за контролу и управљање 

системом унутрашњег осветљења (даљинска контрола, регулатори 
осветљења и др.);

4) уградње соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде;

5) модернизације система јавног осветљења у ЈЛС путем:
(1) замене извора светлости, односно светиљки,
(2) уградње савремене опреме за контролу и управљање си-

стемом осветљења (даљинска контрола, регулатори интензитета 
осветљења и др.);

6) рехабилитације даљинског система за производњу и ди-
стрибуцију топлотне енергије у циљу унапређења енергетске ефи-
касности тих система;

7) уградње соларних панела и пратеће инсталације за про-
изводњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње 
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене елек-
тричне енергије и израде неопходне техничке документације и 
извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће 
инсталације за производњу електричне енергије који су, у складу 
са законом, неопходни приликом прикључења на дистрибутивни 
систем електричне енергије;

8) друге мере у складу са јавним позивом за доделу Средста-
ва подстицаја.

Максимални износи Средстава подстицаја за финансирање 
пројеката

Члан 5.
Максимални износ Средстава подстицаја који се може ис-

платити по једном пројекту унапређења енергетске ефикасности, 
у складу са чланом 4. став 1. тач. 1) –4), 6) и 7) овог правилни-
ка, прецизира се јавним позивом, узимајући у обзир нарочито 
развијеност у складу са прописима којима се уређује регионална 
развијеност. Максимални износ Средстава подстицаја а који се за 
унапређење јавног осветљења у ЈЛС може исплатити по једном 
пројекту, у складу са чланом 4. став 1. тачка 5) овог правилника, је 
20% од квалификованих трошкова пројекта.

Квалификовани трошкови пројекта из става 2. овог члана на-
рочито обухватају трошкове радова и добара за унапређење енер-
гетске ефикасности, а могу обухватити и друге трошкове у складу 
са јавним позивом.

У зависности од врсте пројекта, квалификовани трошкови из 
става 2. овог члана утврђују се јавним позивом за доделу Средста-
ва подстицаја.

Ако се за финансирање пројеката из члана 4. овог правилни-
ка обезбеде средства донација, расподела и максимални износи 
средстава из ст. 1. и 2. овог члана могу се повећати, у складу са 
уговором закљученим између Управе и донатора.

Ако се током реализације утврди да су квалификовани тро-
шкови пројекта који се финансира Средствима подстицаја по уго-
вору између Управе и корисника тих средстава већи од трошкова 
исказаних у пријави пројекта на јавни позив Управе из члана 7. 
овог правилника, висина исплате се не може увећати закључива-
њем анекса тог уговора, нити новим уговором.

Начин расподеле Средстава подстицаја за финансирање 
пројеката

Члан 6.
Средства подстицаја за финансирање пројеката из члана 4. 

овог правилника расподељују се у складу са одредбама овог пра-
вилника.

Расподела Средстава подстицаја може се спровести у по-
ступку који има једну или две фазе.

Поступак који се спроводи у једној фази обухвата расписи-
вање јавног позива, прикупљање и комплетирање пријава на јавни 
позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
оцењивање и утврђивање листе редоследа пројеката на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о финансирању иза-
браних пројеката, уговарање и реализацију пројеката.

Поступак који се спроводи у две фазе обухвата:
1) у првој фази  – расписивање јавног позива, прикупљање и 

комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправ-
ности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу 
критеријума из јавног позива и доношење акта о утврђивању ли-
сте редоследа пројеката;

2) у другој фази  – доношење акта о финансирању изабраних 
пројеката, уговарање и реализација пројеката.

Јавни позив

Члан 7.
Управа објављује јавни позив за доделу Средстава подсти-

цаја за финансирање пројеката за унапређење енергетске ефика-
сности из члана 4. овог правилника на објектима од јавног значаја 
који су у надлежности ЈЛС.
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Јавни позив из става 1. овог члана се објављује на интернет 

страници Управе, односно Министарства.

Објекти од јавног значаја у надлежности ЈЛС

Члан 8.
Објектима из члана 7. став 1. овог правилника сматрају се:
1) предшколске установе;
2) школе;
3) домови здравља;
4) даљински системи за производњу и дистрибуцију топлот-

не енергије;
5) јавно осветљење;
6) други објекти од значаја за локалну заједницу.

Садржај јавног позива

Члан 9.
Јавни позив из члана 7. овог правилника садржи:
1) уводне информације којима се прецизира циљ који Управа 

жели постићи реализацијом активности и мера које се финансира-
ју Средствима подстицаја и правном оквиру у којем се јавни позив 
реализује;

2) информацију које ЈЛС имају право да поднесу пријаву на 
јавни позив;

3) пројекте и мере енергетске ефикасности које се финанси-
рају по основу јавног позива и максимални износ Средстава под-
стицаја која се могу доделити за финансирање квалификованих 
трошкова појединачних пројеката;

4) максимални број пројеката који се по јавном позиву може 
финансирати у једној ЈЛС;

5) услове за доделу Средстава подстицаја;
6) критеријуми минималне енергетске ефикасности према 

врсти мера из члана 4. овог правилника;
7) посебне услове за чије испуњење подносилац пријаве на 

јавни позив мора поднети одговарајућу документацију;
8) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни 

образац;
9) информацију о преузимању образаца за подношење прија-

ве на јавни позив;
10) критеријуме за оцену и избор пројеката;
11) начин објављивања одлуке о одобравању Средстава под-

стицаја за финансирање пројеката по јавном позиву;
12) поступак одобравања Средстава подстицаја;
13) начин на који Управа пружа додатне информације и по-

моћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
14) начин подношења пријаве;
15) рок за подношење пријаве или информацију да јавни по-

зив траје до утрошка Средстава подстицаја;
16) прилоге уз јавни позив;
17) друге информације.
Ако за финансирање пројеката из члана 4. овог правилника 

буду обезбеђена и средства донација, јавни позив може садржати и 
друге елементе, у складу са уговором о донацији.

Пријава на јавни позив

Члан 10.
Пријава коју на јавни позив подноси ЈЛС садржи пријавни 

образац са приложеном документацијом.
Пријавни образац даје се у прилогу јавног позива и садржи 

нарочито:
1) опште податке о ЈЛС;
2) податке о овлашћеном представнику ЈЛС за комуникацију 

са Управом;
3) податке о руководиоцу пројекта;
4) податке о објекту (згради, систему јавног осветљења или  

даљинском систему за производњу и дистрибуцију топлотне енер-
гије) на којем ће пројекат бити реализован;

5) податке о пројекту;
6) податке о мерама из члана 4. овог правилника које ће бити 

примењене реализацијом пројекта;
7) податке о финансирању пројекта;
8) списак докумената који се достављају уз пријавни образац.

Документација која се подноси уз пријавни образац

Члан 11.
Уз пријавни образац из члана 10. овог правилника ЈЛС доста-

вља документацију наведену у јавном позиву.
Документација из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) техничку документацију у складу са прописима којима је 

уређена изградња објеката;
2) студију потписану и оверену од стране одговорног пројек-

танта, којом се доказује техничко-економска оправданост пројекта 
унапређења енергетске ефикасности, која садржи нарочито следе-
ће елементе:

(1) технички опис пројекта, са обавезним пописом и описом 
радова које је потребно извести,

(2) попуњен образац очекиване годишње уштеде енергије (у 
даљем тексту: ОПГ образац), уколико је прописан методологијом 
за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених мера 
енергетске ефикасности,

(3) квалификоване трошкове пројекта,
(4) финансијску анализу и оцену исплативости пројекта са 

обрачунатим периодом повраћаја средстава;
4) изјаву о финансирању пројекта и наменском трошењу 

средстава, у складу с прописима;
5) лист непокретности за објекат који је предмет пројекта;
6) другу документацију која се тражи јавним позивом;
7) додатну документацију, у складу са уговором о донацији, 

ако се пројекат финансира и средствима из донација.
Уколико се Средства подстицаја додељују у поступку који се 

спроводи у две фазе, поред документације из става 2. овог члана, у 
јавном позиву се може предвидети и друга документација.

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Средстава под-
стицаја за финансирање пројеката који обухватају само мере из 
члана 4. став 1. тачка 2) овог правилника, обавезан је да уз при-
јавни образац поднесе и енергетски пасош којим је утврђено да је 
објекат на коме се планира реализација пројекта најмање у енер-
гетском разреду „C” (латинично Ц), у складу са прописима којим 
се уређује издавање сертификата о енергетским својствима зграда.

Подносилац пријаве, који је обвезник система енергетског 
менаџмента у складу са законом којим се уређује ефикасно кори-
шћење енергије, на јавни позив за доделу Средстава подстицаја, 
уноси податке о потрошњи електричне енергије, топлотне енерги-
је, енергената и воде за објекат за који се конкурише унесе у Ин-
формациони систем за енергетски менаџмент у зградама за прет-
ходне три године.

Критеријуми за избор пројеката

Члан 12.
Критеријуми за избор пројеката из члана 4. овог правилника 

одређују се јавним позивом и садрже нарочито:
1) врсту мера унапређења енергетске ефикасности из члана 

4. овог правилника;
2) врсту објеката на којима ће се реализовати пројекти;
3) сопствено учешће у финансирању пројекта, изражено у 

процентима;
4) коришћење Средстава подстицаја по јавним позивима у 

претходним годинама.
Ако се пројекти из члана 4. овог правилника финансирају сред-

ствима донација, критеријуми могу садржати и друге елементе осим 
елемената из става 1. овог члана, у складу са уговором о донацији.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сва-
ком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и 
поткритеријумима примењеним на поједини пројекат не може 
прећи 100.

Оцењивање пројеката и утврђивање листе редоследа 
пројеката

Члан 13.
Утврђивање листе редоследа пројеката из члана 4. овог пра-

вилника, врши се применом критеријума из члана 12. овог пра-
вилника.
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У случају када се поступак доделе Средстава подстицаја 
спроводи у једној фази, листа редоследа пројеката је део акта о 
финансирању пројеката из члана 14. став 1. овог правилника.

У случају када се поступак доделе Средстава подстицаја 
спроводи у две фазе, као део поступка у првој фази, Управа доно-
си акт о утврђивању листе редоследа пројеката.

Пројекти енергетске ефикасности који се реализују на објек-
тима из члана 8. став 1. тач. 1) –3) овог правилника оцењују се не-
зависно од пројеката из тач. 4) и 5) истог члана.

Првенство при додели Средстава подстицаја имају ЈЛС из 
девастираних подручја и/или одређене мере енергетске ефикасно-
сти из члана 4. овог правилника уколико је то предвиђено јавним 
позивом.

Акт из става 3. овог члана објављује се на интернет страници 
Управе, односно Министарства.

Одобравање финансирања пројеката

Члан 14.
И у случају када се поступак доделе Средстава подстицаја 

спроводи у једној фази и у случају када се тај поступак спроводи 
у две фазе, финансирање пројеката из члана 4. овог правилника 
одобрава се актом Управе, у складу са листом редоследа пројеката 
из члана 13. став 1. овог правилника.

Акт о финансирању пројеката доноси се имајући у виду 
Средства подстицаја обезбеђена у буџету Републике Србије.

Акт из става 1. овог члана објављује се на интернет страници 
Управе, односно Министарства.

Уговарање финансирања и реализације пројекта и исплата 
Средстава подстицаја

Члан 15.
На основу акта из члана 14. став 1. овог правилника закљу-

чује се уговор са ЈЛС о финансирању и реализацији одобреног 
пројекта.

Исплата Средстава подстицаја врши се на основу захтева 
који ЈЛС подноси, у складу са уговором из става 1. овог члана.

Уз захтев за исплату Средстава подстицаја, ЈЛС подноси до-
кументацију утврђену уговором из става 1. овог члана.

Начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја

Члан 16.
Праћење наменског коришћења Средстава подстицаја врши 

Управа.
Техничка контрола пројекта и остале документације као и 

стручни надзор над извођењем радова на пројекту и технички пре-
глед објекта врши се у складу са законом којим је уређена изград-
ња објеката.

Ако се утврди да су уплаћена Средства подстицаја ненамен-
ски трошена, ЈЛС има обавезу да врати та средства на рачун буџе-
та Републике Србије.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

Пројекти и мере енергетске санације стамбених зграда

Члан 17.
Средствима подстицаја финансирају се пројекти енергетске 

санације стамбених зграда, у складу са законом којим се уређује 
становање и одржавање зграда, а у циљу унапређења њихове енер-
гетске ефикасности, који садрже следеће мере енергетске ефика-
сности:

1) унапређење термичког омотача путем:
(1) замене спољних прозора и врата и других транспарент-

них елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу 
oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, 
ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демон-
тажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа 
старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа про-
зора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, 
обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране 
зида и др.;

(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад 
отворених пролаза, зидова и подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном простору;

(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. 
Ова мера може обухватити,  у случају да је оштећен крвни покривач 
и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени 
хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске 
радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова,

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене 
система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефи-
каснијим,

(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних 
тела и пратећег прибора,

(3) уградњом електронски регулисаних циркулационих пумпи,
(4) опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским 

вентилима и осталом неопходном арматуром,
(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и 

мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делите-
љи топлоте, баланс вентили),

(6) уградњом топлотних пумпи (грејач простора или комби-
новани грејач),

(7) заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја 
за климатизацију,

(8) заменом постојећих или уградњом нових система за вен-
тилацију са рекуперацијом топлоте;

3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде;

4) уградње соларних панела за производњу електричне енер-
гије за сопствене потребе, уградња двосмерног мерног уређаја 
за мерење предате и примљене електричне енергије и израда не-
опходне техничке документације и извештаја извођача радова на 
уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије који су у складу са законом неопходни прили-
ком прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије;

5) друге мере у складу са јавним позивом за доделу Средста-
ва подстицаја.

Износ Средстава подстицаја за финансирање пројеката 
енергетске санације стамбених зграда

Члан 18.
Износ Средстава подстицаја који се за енергетске санације 

стамбених зграда може исплатити по једном пројекту из члана 17. 
овог правилника прецизира се јавним позивом.

Kоришћењe Средстава подстицаја за финансирање пројеката 
енергетске санације стамбених зграда

Члан 19.
Корисник Средстава подстицаја из члана 18. овог правилни-

ка је стамбена заједница која има статус правног лица и уписана 
је у регистар стамбених заједница, у складу са законом којим се 
уређује становање и одржавање зграда.

Поступак одобравања Средстава подстицаја за енергетску 
санацију стамбених зграда

Члан 20.
Средства подстицаја за енергетске санације стамбених зграда 

се одобравају у поступку који Управа спроводи у складу са одред-
бама овог правилника.

Јавни позив

Члан 21.
Управа објављује јавни позив за припрему и финансирање 

пројеката енергетске санације стамбених зграда из члана 17. овог 
правилника.

Јавни позив из става 1. овог члана објављује се на интернет 
страници Управе, односно Министарства.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи:
1) уводне информације којима се прецизира циљ који Управа 

жели постићи реализацијом активности и мера које се финансира-
ју Средствима подстицаја и правном оквиру у којем се јавни позив 
реализује;
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2) информацију да стамбене заједнице које имају статус 

правног лица и уписане су у регистар стамбених заједница имају 
право да поднесу пријаве на јавни позив;

3) пројекте и мере енергетске санације стамбених зграда 
које се финансирају по основу јавног позива и максимални износ 
Средстава подстицаја који се може доделити за финансирање поје-
диначних пројеката;

4) услове за доделу Средстава подстицаја и информацију о 
документацији коју треба поднети, а којом се доказује испуњеност 
тих услова;

5) критеријуме минималне енергетске ефикасности према 
врсти мера из члана 17. овог правилника,

6) списак документације коју подносилац мора поднети уз 
пријавни образац;

7) информацију о преузимању образаца за подношење прија-
ве на јавни позив;

8) критеријуме за оцену и избор пројеката;
9) начин објављивања акта о одобравању Средстава подсти-

цаја за финансирање пројеката по јавном позиву;
10) поступак одобравања Средстава подстицаја;
11) начин на који Управа пружа додатне информације и по-

моћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
12) начин подношења пријаве;
13) рок за подношење пријаве или информацију да јавни по-

зив траје до утрошка Средстава подстицаја;
14) друге информације.
Ако за финансирање пројеката из члана 17. овог правилника 

буду обезбеђена и средства донација, јавни позив може садржати и 
друге елементе, у складу са уговором о донацији.

Пријава на јавни позив

Члан 22.
Пријава коју, у име стамбене заједнице из члана 19. овог 

правилника (у даљем тексту: Стамбена заједница), на јавни позив 
подноси овлашћени представник Стамбене заједнице садржи при-
јавни образац са приложеном документацијом.

Пријавни образац даје се у прилогу јавног позива и садржи 
нарочито:

1) опште податке о Стамбеној заједници;
2) податке о овлашћеном представнику Стамбене заједнице;
3) податке о руководиоцу пројекта;
4) податке о згради на којој ће пројекат бити реализован;
5) податке о пројекту;
6) податке о мерама из члана 17. овог правилника које ће 

бити примењене;
7) податке о финансирању пројекта;
8) списак докумената који се достављају уз пријавни образац.

Документација која се подноси уз пријавни образац

Члан 23.
Документација наведена у јавном позиву за финансирање 

мера одређених у члану 17. овог правилника, обухвата:
1) доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
2) техничку документацију у складу са прописима којима је 

уређена изградња објеката;
3) студију потписану и оверену од стране одговорног пројек-

танта, којом се показује техничко-економска оправданост пројекта 
унапређења енергетске ефикасности, која садржи нарочито следе-
ће елементе:

(1) технички опис пројекта, са обавезним пописом и описом 
радова које је потребно извести,

(2) квалификоване трошкове пројекта,
(3) попуњен ОПГ образац, уколико је прописан методоло-

гијом за прорачун уштеда енергије које су резултат спроведених 
мера енергетске ефикасности,

(4) финансијску анализу и оцену исплативости пројекта са 
обрачунатим периодом повраћаја средстава;

4) изјаву о финансирању пројекта и наменском трошењу 
средстава, у складу с прописима;

5) другу документацију која се тражи јавним позивом;
6) додатну документацију, у складу са уговором о донацији, 

ако се пројекат финансира средствима донација.

Подносилац пријавног обрасца прилаже уз пријавни образац 
из члана 22. овог правилника, документацију из става 1. тач. 2) –6) 
овог члана о чињеницама о којима се не води службена евиден-
ција, а може доставити и документ из става 1. тачка 1) овог члана 
које је Управа дужна да прибавља по службеној дужности, уколи-
ко изричито изјави да ће овај документ доставити сам.

Критеријуми и оцењивање пројеката

Члан 24.
Критеријуми за избор пројеката из члана 17. овог правилника 

одређују се јавним позивом и садрже нарочито:
1) врсту мера унапређења енергетске ефикасности из члана 

17. овог правилника;
2) број стамбених јединица (станова) различитих власника у 

згради на којој се пројекат енергетске санације реализује;
3) енергетски разред зграде на којој се пројекат енергетске 

санације реализује;
4) коришћење Средстава подстицаја по јавним позивима у 

претходним годинама.
Ако се пројекти из члана 17. овог правилника финансирају сред-

ствима донација, критеријуми могу садржати и друге елементе осим 
елемената из става 1. овог члана, у складу са уговором о донацији.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сва-
ком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и 
поткритеријумима примењеним на поједини пројекат не може 
прећи 100.

Поред критеријума из става 1. овог члана, оцењивање про-
јеката из члана 17. овог правилника врши се применом додатних 
критеријума одређених у јавном позиву, након чега се формира 
листа редоследа пројеката.

Одобравање и уговарање финансирања и реализација 
пројеката

Члан 25.
Расподела Средстава подстицаја може се спровести у по-

ступку који има једну или две фазе.
Поступак који се спроводи у једној фази обухвата расписи-

вање јавног позива, прикупљање и комплетирање пријава на јавни 
позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
оцењивање и утврђивање листе редоследа пројеката на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о финансирању иза-
браних пројеката, уговарање и реализацију пројеката.

Поступак који се спроводи у две фазе обухвата:
1) у првој фази  – расписивање јавног позива, прикупљање и 

комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправ-
ности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу 
критеријума из јавног позива и доношење акта о утврђивању ли-
сте редоследа пројеката;

2) у другој фази  – доношење акта о финансирању изабраних 
пројеката, уговарање и реализација пројеката.

На основу извршеног оцењивања пројеката у складу са чла-
ном 24. овог правилника, Управа актом одобрава финансирање 
пројеката, у складу са утврђеном листом редоследа пројеката, 
имајући у виду Средства подстицаја обезбеђена у буџету Републи-
ке Србије.

Акт из става 4. овог члана објављује се на интернет страници 
Управе, односно Министарства.

На основу акта из става 4. овог члана закључује се уговор 
о финансирању и реализацији одобреног пројекта са Стамбеном 
заједницом.

За зграду прикључену на даљински систем грејања, услов за 
закључивање уговора из става 6. овог члана је закључење уговора 
о снабдевању топлотне енергије са крајњим купцем, у складу са 
законом којим се уређује енергетика, према коме се наплата то-
плотне енергије врши према стварном утрошку.

Исплата Средстава подстицаја врши се на основу захтева 
које Стамбена заједница подноси Управи, а у складу са уговором 
из става 6. овог члана.

Уз захтев за исплату Средстава подстицаја, Стамбена зајед-
ница дужна је да поднесе и документацију утврђену уговором из 
става 6. овог члана.
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Начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја

Члан 26.
Праћење наменског коришћења Средстава подстицаја врши 

Управа.
Техничка контрола пројекта и остале документације као и 

стручни надзор над извођењем радова на пројекту и технички пре-
глед објекта врши се у складу са законом којим је уређена изград-
ња објеката.

Ако се утврди да су уплаћена Средства подстицаја ненамен-
ски трошена, Стамбена заједница има обавезу да врати та средства 
на рачун буџета Републике Србије.

V. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА 

КОЈЕ СПРОВОДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програм и мере енергетске санације 

Члан 27.
Средствима подстицаја финансирају се програми енергетске 

санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (у даљем 
тексту: Програм), које спроводе ЈЛС.

Програм садржи мере енергетске ефикасности које ће бити 
обухваћене појединачним пројектима енергетске санације стам-
бених зграда, породичних кућа и станова, а у циљу унапређења 
њихове енергетске карактеристике.

Мере из става 2. овог члана нарочито садрже:
1) унапређење термичког омотача путем:
(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних 

елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпре-
му за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролет-
не, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и 
правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих 
прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, об-
рада око прозорa/врата  гипс-картон плочама, глетовање, обрада 
ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида,

(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад 
отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова тер-
мичког омотача према негрејаном простору,

(3) постављања термичке изолације испод кровног покрива-
ча. Ова мера може обухватити,  у случају да је оштећен крвни по-
кривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на 
замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и 
лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних еле-
мената крова,

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене 
система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефи-
каснијим,

(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних 
тела и пратећег прибора, 

(3) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбино-
вани грејач),

(4) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи,
(5) опремањем извора топлоте (радијатора) са термостатским 

вентилима и осталом неопходном арматуром,
(6) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и 

мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делите-
љи топлоте, баланс вентили),

(7) заменом постојећих и уградњом нових ефикасних уређаја 
за климатизацију,

(8) заменом постојећих или уградњом нових система за вен-
тилацију са рекуперацијом топлоте;

3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну 
припрему потрошне топле воде,

4) уградње соларних панела и пратеће инсталације за прои-
зводњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње дво-
смерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне 
енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја 
извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инстала-
ције за производњу електричне енергије који су у складу са зако-
ном неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем,

5) друге мере у складу са јавним позивом за доделу Средста-
ва подстицаја.

Изрази „стамбена зграда”, „породична кућа” и „стан” имају 
значење одређено у закону којим се уређује становање и одржава-
ње зграда.

Максимални износ средстава за финансирање Програма

Члан 28.
Максимални износ Средстава подстицаја који се за енергет-

ске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова може 
исплатити по једном Програму прецизира се јавним позивом, уз-
имајући у обзир нарочито број становника на територији ЈЛС у 
складу са подацима из пописа становништва, домаћинстава и ста-
нова у Републици Србији.

Kоришћењe Средстава подстицаја за финансирање Програма

Члан 29.
Корисник Средстава подстицаја за енергетску санацију стам-

бених зграда, породичних кућа и станова из члана 28. овог пра-
вилника је ЈЛС.

ЈЛС ће уредити расподелу средстава из става 1. овог члана.

Начин расподеле Средстава подстицаја за енергетску 
санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова

Члан 30.
Средства подстицаја за финансирање Програма одобравају 

се путем јавног позива који објављује Управа.
Јавни позив из става 1. овог члана се објављује на интернет 

страници Управе, односно Министарства.

Садржај јавног позива

Члан 31.
Јавни позив из члана 30. овог правилника садржи:
1) уводне информације којима се прецизира циљ који Управа 

жели постићи реализацијом активности и мера које се финансира-
ју Средствима подстицаја и правном оквиру у којем се јавни позив 
реализује;

2) информацију које ЈЛС имају право да поднесу пријаву на 
јавни позив;

3) мере енергетске ефикасности из члана 27. овог правилни-
ка, које се финансирају по основу јавног позива и максимални из-
нос Средстава подстицаја који се може доделити за финансирање 
квалификованих трошкова Програма;

4) услове за доделу Средстава подстицаја;
5) документацију коју подносилац мора поднети уз пријавни 

образац;
6) информацију о преузимању образаца за подношење прија-

ве на јавни позив;
7) критеријуме за оцену и избор пријаве ЈЛС;
8) начин објављивања одлуке о одобравању Средстава под-

стицаја за финансирање Програма по јавном позиву;
9) поступак одобравања Средстава подстицаја;
10) начин на који Управа пружа додатне информације и по-

моћ подносиоцу пријаве у припреми и подношењу пријаве;
11) начин подношења пријаве;
12) рок за подношење пријаве или информацију да јавни по-

зив траје до утрошка средстава;
13) прилоге уз јавни позив;
14) друге информације.
Ако за финансирање Програма из члана 27. овог правилника 

буду обезбеђена и средства донација, јавни позив може садржати и 
друге елементе, у складу са уговором о донацији.

Пријава на јавни позив

Члан 32.
Пријава коју на јавни позив подноси ЈЛС садржи пријавни 

образац, који се даје у прилогу јавног позива, са приложеном до-
кументацијом.

Документација која се подноси уз пријавни образац

Члан 33.
Уз пријавни образац из члана 32. овог правилника ЈЛС доста-

вља документацију наведену у јавном позиву за доделу Средстава 
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подстицаја за финансирање примене мера или активности одређе-
них у члану 27. овог правилника.

Документација из става 1. овог члана садржи нарочито:
1) Програм, који нарочито садржи:
(1) увид у тренутно стање енергетске ефикасности у стамбе-

ном сектору те ЈЛС, очекивану уштеду енергије и смањење емиси-
је гасова са ефектом стаклене баште након реализације пројекта, 
спремност Програма за реализацију,

(2) попис активности у циљу спровођења Програма,
(3) претходна искуства ЈЛС у спровођењу активности на уна-

пређењу енергетске ефикасности у стамбеном сектору,
(4) планирану динамику реализације Програма;
2) изјаву о финансирању Програма и наменском трошењу 

средстава, у складу с прописима;
3) другу документацију која се тражи јавним позивом;
4)  додатну документацију, у складу са уговором о донацији, 

ако се Програм финансира и средствима из донација.

Критеријуми за избор Програма

Члан 34.
Критеријуми за избор Програма одређују се јавним позивом 

и садрже нарочито:
1) спремност Програма за реализацију;
2) финансијски критеријум;
3) претходна искуства ЈЛС у спровођењу активности на уна-

пређењу енергетске ефикасности у стамбеном сектору;
4) степен развијености ЈЛС.
Ако се Програм из члана 27. овог правилника финансира 

средствима донација, критеријуми могу садржати и друге елемен-
те осим елемената из става 1. овог члана, у складу са уговором о 
донацији.

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сва-
ком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су 
поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и 
поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може 
прећи 100.

Одобравање финансирања Програма

Члан 35.
Расподела Средстава подстицаја може се спровести у по-

ступку који има једну или две фазе.
Поступак који се спроводи у једној фази обухвата расписи-

вање јавног позива, прикупљање и комплетирање пријава на јавни 
позив, контролу формалне исправности и комплетности пријава, 
оцењивање и утврђивање листе редоследа пројеката на основу 
критеријума из јавног позива, доношење акта о финансирању иза-
браних пројеката, уговарање и реализација пројеката.

Поступак који се спроводи у две фазе обухвата:
1) у првој фази  – расписивање јавног позива, прикупљање и 

комплетирање пријава на јавни позив, контролу формалне исправ-
ности и комплетности пријава, оцењивање пројеката на основу 
критеријума из јавног позива и доношење акта о утврђивању ли-
сте редоследа пројеката;

2) у другој фази  – доношење акта о финансирању изабраних 
пројеката, уговарање и реализација пројеката.

Финансирање Програма одобрава се актом Управе, у складу 
са листом редоследа Програма који се утврђује применом крите-
ријума из члана 34. овог правилника.

Акт о финансирању Програма доноси се имајући у виду 
Средства подстицаја обезбеђена у буџету Републике Србије.

Акт из става 4. овог члана објављује се на интернет страници 
Управе, односно Министарства.

Уговарање финансирања и реализације пројекта и исплата 
Средстава подстицаја

Члан 36.
На основу акта из члана 35. став 4. овог правилника закљу-

чује се уговор са ЈЛС о финансирању и реализацији одобреног 
Програма.

Исплата средстава врши се на основу захтева који ЈЛС под-
носи, у складу са уговором из става 1. овог члана.

Уз захтев за исплату средстава из става 2. овог члана, ЈЛС 
подноси документацију утврђену уговором из става 1. овог члана.

Начин праћења наменског коришћења Средстава подстицаја

Члан 37.
Праћење наменског коришћења средстава врши Управа.
Контролу техничке документације и остале документације 

као и контролу над извођењем радова објекта врши ЈЛС.

VI. ПОДСТИЦАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ У ДОМАЋИНСТВИМА

Мера енергетске ефикасности која се финансира путем доделе 
ваучера и дотација

Члан 38.
Средствима подстицаја путем доделе ваучера и дотација 

финансира се субвенционирање куповине енергетски ефикасних 
кућних уређаја у домаћинствима и то:

1) кућних електричних апарата високе енергетске ефикасно-
сти (машина за прање и сушење веша, машина за прање судова, 
електричних пећница и штедњака, расхладних уређаја, уређаја за 
климатизацију и др.);

2) енергетски ефикасних уређаја за грејање (кондензациони 
гасни котлови и сл.) и грејање из обновљивих извора енергије (со-
ларни колектори, топлотне пумпе и сл.);

3) уређаја за вентилацију са рекуперацијом отпадног ваздуха.
Листе енергетски ефикасних кућних уређаја из става 1. овог 

члана утврђују се годишњим шемама о коришћењу ваучера, одно-
сно дотација из чл. 40. и 48. овог правилника.

Трговац

Члан 39.
Трговци који продају енергетски ефикасне кућне уређаје за 

домаћинства из члана 38. овог правилника су правна лица које 
испуњавају услове за обављање продаје робе прописане законом 
којим се уређује трговина.

1. Субвенционирање путем доделе ваучера

Годишња шема коришћења ваучера

Члан 40.
Годишња шема коришћења ваучера за субвенционисање ку-

повине енергетски ефикасних уређаја за домаћинство утврђује 
се у складу са годишњим програмом финансирања активности и 
мера унапређења ефикасног коришћења енергије у Републици Ср-
бији и објављује се на интернет страници Управе, односно Мини-
старства, са листом енергетски ефикасних уређаја за домаћинство 
из члана 38. став 2. овог правилника.

Елементи годишње шеме за коришћење ваучера

Члан 41.
Годишња шема коришћења ваучера за субвенционисање ку-

повине енергетски ефикасних кућних уређаја садржи следеће еле-
менте:

1) циљ који се жели постићи годишњом шемом и правном и 
временском оквиру у којем се годишња шема коришћења ваучера 
реализује;

2) информацију о енергетски ефикасним уређајима за дома-
ћинство чија набавка се субвенционира путем ваучера;

3) начин учешћа трговаца у годишњој шеми коришћења ва-
учера;

4) лица која имају право на доделу ваучера;
5) вредност појединог ваучера за одређени уређај и макси-

мални број ваучера који једном кориснику може бити додељен у 
години за коју се годишња шема коришћења ваучера доноси;

6) начин учешћа корисника у годишњој шеми коришћења ва-
учера;

7) рангирање пријава за доделу ваучера;
8) рокове за извршавање одређених активности у оквиру го-

дишње шеме коришћења ваучера;
9) друге информације и захтеве.
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Јавни позив за трговце

Члан 42.
На основу годишње шеме из члана 40. овог правилника 

Управа, односно Министарство на својој интернет страници обја-
вљује јавни позив којим се позивају трговци који продају уређаје 
са листе из члана 38. став 2. овог правилника да се у року одређе-
ном у јавном позиву пријаве ради учешћа у реализацији шеме за 
коришћење ваучера.

Најаву јавног позива из става 1. овог члана Управа објављује 
у најмање једном дневном штампаном медију који излази на тери-
торији Републике Србије.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи услове 
које су дужни да испуне трговци, одређени у јавном позиву за уче-
шће у реализацији шеме коришћења ваучера.

Пријава трговаца на јавни позив

Члан 43.
Пријава трговаца на јавни позив садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом.
Пријавни образац садржи следеће елементе:
1) податке о трговцу;
2) податке о производима у складу са годишњом шемом из 

члана 40. овог правилника и о продајним местима;
3) друге елементе, одређене у јавном позиву за учешће у реа-

лизацији шеме коришћења ваучера.
Уз пријавни образац трговац прилаже изјаву о прихватању 

шеме коришћења ваучера из члана 40. овог правилника и друге до-
кументе тражене у јавном позиву.

Утврђивање листе трговаца

Члан 44.
По истеку рока одређеног у јавном позиву, након провере 

комплетности документације и испуњености услова из члана 42. 
став 3. овог правилника, утврђује се листа трговаца који ће уче-
ствовати у реализацији годишње шеме коришћења ваучера, која се 
објављује на интернет страници Управе, односно Министарства.

Јавни позив за подношење пријава за доделу ваучера

Члан 45.
По утврђивању листе из члана 44. овог правилника Управа, 

односно Министарство на својој интернет страници објављује јав-
ни позив за подношење пријава за доделу ваучера из Средстава 
подстицаја.

Пријава из става 1. овог члана садржи пријавни образац са 
приложеном документацијом.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи следеће елементе:
1) укупан износ Средстава подстицаја намењеном за финан-

сирање унапређења енергетске ефикасности путем ваучера;
2) приложен пријавни образац у који се уносе подаци о под-

носиоцу пријаве и који садржи и изјаву о прихватању годишње 
шеме за коришћење ваучера из члана 40. овог правилника;

3) документа којима се доказују наводи из пријавнoг обра-
сца, што укључује и профактуру трговца за изабрани кућни уређај, 
који се прилажу уз пријавни образац;

4) начин подношења пријаве;
5) начин рангирања пријава;
6) начин одобравања ваучера и објављивања листе корисника 

којима су додељени ваучери;
7) начин и рок достављања ваучера;
8) рок важења ваучера;
9) друге информације.

Поступак доделе ваучера

Члан 46.
Подносилац пријаве подноси пријаву за доделу ваучера 

Управи преко Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд.
Подношењем пријаве из става 1. овог члана подносилац при-

хвата као своју уговорну обавезу учешће у поступку доделе вауче-
ра, доделу ваучера и начин коришћења ваучера, у складу са годи-
шњом шемом коришћења ваучера.

Управа врши проверу приспелих пријава и утврђује редослед 
за доделу ваучера корисницима на основу датума и времена прије-
ма пријаве на писарници Управе.

У току трајања периода примене годишње шеме за коришће-
ње ваучера, једном недељно одобравају се ваучери корисницима 
по редоследу утврђеном у складу са ставом 3. овог члана, који по-
чиње са најраније предатом пријавом и наставља се до утрошка 
целокупног износа Средстава подстицаја предвиђеног за финан-
сирање ове мере, односно до истека рока за подношење пријава.

Списак одобрених пријава објављује се на интернет страни-
ци Управе, односно Министарства.

По одобравању ваучера у складу са ставом 4. овог члана, ва-
учери се достављају корисницима преко Јавног предузећа „Поште 
Србије”, Београд.

Коришћење ваучера

Члан 47.
Приликом продаје уређаја, трговац попуњава ваучер својим 

подацима и потписује га и оверава, а корисник потписује изјаву о 
куповини уређаја.

Трговац једном месечно доставља захтев за рефундацију 
средстава за ваучере реализоване у претходном периоду, са пра-
тећом документацијом, у складу са годишњом шемом коришћења 
ваучера.

Управа врши рефундацију средстава трговцу у складу са го-
дишњом шемoм коришћења ваучера.

2. Субвенционирање путем доделе дотација

Годишња шема коришћења дотација

Члан 48.
Годишња шема коришћења дотација за субвенционирање 

куповине енергетски ефикасних уређаја за домаћинство утврђује 
се у складу са годишњим програмом финансирања активности и 
мера унапређења ефикасног коришћења енергије у Републици Ср-
бији и објављује се на интернет страници Управе, односно Мини-
старства са листом енергетски ефикасних уређаја за домаћинство 
из члана 38. став 2. овог правилника.

Елементи годишње шеме за коришћење дотација

Члан 49.
Годишња шема коришћења дотација за субвенционисање ку-

повине енергетски ефикасних кућних уређаја садржи следеће еле-
менте:

1) циљ који се жели постићи годишњом шемом и правном и 
временском оквиру у којем се годишња шема коришћења дотација 
реализује;

2) информацију о енергетски ефикасним уређајима за дома-
ћинство чија набавка се субвенционира путем дотација;

3) начин учешћа трговаца у годишњој шеми коришћења до-
тација;

4) лица која имају право на доделу дотација;
5) максималну висину дотације за одређени уређај;
6) максимални износ Средстава подстицаја који једном кори-

снику може бити додељен у години за коју се годишња шема кори-
шћења дотација односи;

7) начин учешћа корисника у годишњој шеми коришћења до-
тација;

8) рангирање пријава за доделу дотација;
9) рокове за извршавање одређених активности у оквиру 

шеме коришћења дотација;
10) друге информације и захтеве.

Јавни позив за трговце

Члан 50.
На основу годишње шеме из члана 48. овог правилника 

Управа, односно Министарство на својој интернет страници обја-
вљује јавни позив којим се позивају трговци који продају уређаје 
са листе из члана 40. овог правилника да се у року одређеном у 
јавном позиву пријаве ради учешћа у реализацији годишње шеме 
за коришћење дотација.



1. фебруар 2022. Број 12 165
Најаву јавног позива из става 1. овог члана Управа објављује 

у најмање једном дневном штампаном медију који излази на тери-
торији Републике Србије.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи услове 
које су дужни да испуне трговци, одређени у јавном позиву за уче-
шће у реализацији годишње шеме коришћења дотација.

Пријава трговаца на јавни позив

Члан 51.
Пријава трговаца на јавни позив садржи пријавни образац са 

приложеном документацијом.
Пријавни образац садржи следеће елементе:
1) податке о трговцу;
2) податке о производима у складу са годишњом шемом из 

члана 48. овог правилника и о продајним местима;
3) друге елементе, одређене у јавном позиву за учешће у реа-

лизацији годишње шеме коришћења дотација.
Уз пријавни образац трговац прилаже изјаву о прихватању 

годишње шеме коришћења дотација из члана 48. овог правилника 
и друге документе тражене у јавном позиву.

Утврђивање листе трговаца

Члан 52.
По истеку рока одређеног у јавном позиву, након провере ком-

плетности документације и испуњености услова из члана 50. став 
3. овог правилника, утврђује се листа трговаца који ће учествовати 
у реализацији годишње шеме коришћења дотација, која се обја-
вљује на интернет страници Управе, односно Министарства.

Јавни позив за подношење пријава за доделу дотација

Члан 53.
По утврђивању листе из члана 52. овог правилника Управа, од-

носно Министарство на својој интернет страници објављује јавни по-
зив за подношење пријава за доделу дотација из Средстава подстицаја.

Пријава из става 1. овог члана садржи пријавни образац са 
приложеном документацијом.

Јавни позив из става 1. овог члана садржи следеће елементе:
1) укупан износ Средстава подстицаја намењеном за финан-

сирање унапређења енергетске ефикасности путем дотација;
2) приложен пријавни образац у који се уносе подаци о под-

носиоцу пријаве и који садржи и изјаву о прихватању годишње 
шеме за коришћење дотација из члана 48. овог правилника;

3) податке о документима којима се доказују наводи из при-
јавног обрасца, што укључује и фискални рачун трговца за продат 
енергетски ефикасан уређај за домаћинство и инструкције за упла-
ту дотације, који се прилажу уз пријавни образац;

4) начин подношења пријаве;
5) начин рангирања пријава;
6) начин одобравања дотација и објављивања листе корисни-

ка којима су додељене дотације;
7) рок достављања захтева за исплату дотације;
8) начин и рок исплате дотација;
9) друге информације.

Резервисање дотације

Члан 54.
Резервисање дотације за куповину енергетски ефикасног 

уређаја за домаћинство корисник остварује тако што резервише 
износ дотације на коју има право, на продајном месту приликом 
куповине уређаја.

Резервисање дотације у смислу става 1. овог члана врши се 
на начин утврђен годишњом шемом коришћења дотација из члана 
48. овог правилника.

Резервисање дотације у складу са ставом 2. овог члана обу-
хвата и давање изјаве корисника о прихватању годишње шеме ко-
ришћења дотација.

Подношење пријаве за доделу дотације

Члан 55.
Подносилац пријаве за доделу дотације подноси Управи при-

јаву у складу са јавним позивом.
Пријава из става 1. овог члана подноси се преко Јавног пре-

дузећа „Пошта Србије”, Београд.

Поступак доделе дотација

Члан 56.
У току трајања периода примене шеме за коришћење дотаци-

ја, једном недељно врши се провера да ли је пријава из члана 55. 
став 1. овог правилника поднета у складу са одредбама овог пра-
вилника и утврђује редослед за доделу дотација на основу датума 
и времена резервације дотације.

Одобравање дотација корисницима врши се по редоследу 
утврђеном у складу са ставом 1. овог члана, који почиње са најра-
није предатом пријавом, и наставља се до утрошка целокупног из-
носа Средстава подстицаја предвиђеног за финансирање ове мере, 
односно до истека рока за подношење пријава.

Списак одобрених пријава објављује се на интернет страни-
ци Управе, односно Министарства.

Исплата дотација

Члан 57.
Одобрене дотације Управа исплаћује корисницима најкасни-

је у року од 21. дана од дана објављивања списка из члана 56. став 
3. овог правилника.

VII. ИЗУЗИМАЊЕ ОД ОБАВЕЗЕ ВРШЕЊА ЕНЕРГЕТСКОГ 
ПРЕГЛЕДА

Услови под којима се врши изузимање од обавезе вршења 
енергетског прегледа

Члан 58.
Од подношења извештаја о извршеном енергетском прегле-

ду постојећих енергетских објеката, технолошких и производних 
процеса или услуга, односно за зграде извештаја о обављеном 
енергетском прегледу за постојеће стање и елабората енергетске 
ефикасности зграда за ново стање, који се подноси уз захтев за 
добијање средстава Управе, изузимају се корисници тих средстава 
чији је износ мањи од 500.000,00 динара.

Од подношења извештаја о извршеном енергетском прегле-
ду постојећих енергетских објеката, технолошких и производних 
процеса, услуга или зграда, који се подноси у року од 12 месеци 
по завршетку пројекта, изузимају се корисници средстава Управе 
у случају када су та средства мања од 500.000,00 динара.

Изузимање од обавезе подношења извештаја из ст. 1. и 2. 
овог члана не подразумева ослобађање од других обавеза вршења 
прегледа објекта у складу са прописима којима је уређена изград-
ња објеката.

Од обавезе спровођења енергетских прегледа изузимају се и 
корисници средстава подстицаја за унапређење енергетске ефика-
сности који су поднели пријаву за доделу наведених средстава по 
јавним позивима који су расписани до 31. децембра 2021. године.

VIII. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Енергетски угрожени купци

Члан 59.
Средства подстицаја за финансирање пројеката енергетске 

санације стамбених зграда из поглавља IV. овог правилника могу 
се определити за потребе енергетски угрожених купаца који су 
стекли статус у складу са прописима којима се уређује стицање 
статуса енергетски угроженог купца.

Начин додељивања и висина Средстава подстицаја из става 1. 
овог члана утврдиће се јавним позивом из члана 21. овог правилника.

Динамика реализације пројеката и извештавање

Члан 60.
Корисник Средстава подстицаја реализује пројекат у складу 

са уговореном динамиком.
Корисник средстава дужан је да подноси извештаје о реали-

зацији пројекта у складу са захтевима и роковима утврђеним уго-
вором из члана 15. став 1, члана 25. став 6. и члана 36. став 1. овог 
правилника.

Неподношење извештаја из става 2. овог члана може, под 
условима утврђеним уговором, бити разлог за раскид уговора о 
финансирању пројекта.
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Финансирање техничке помоћи и промотивних активности

Члан 61.
Консултантске услуге (израда анализа, студија, техничке документације и др.) и промотивне активности, могу се финансирати из 

Средстава подстицаја, посебно намењених у те сврхе.
Консултантске услуге из става 1. овог члана, Управа прибавља у складу са прописима о поступку јавних набавки.
Управа може расписати посебан јавни позив за пријаву пројеката за унапређење енергетске ефикасности за које је потребно изради-

ти документацију из става 1. овог члана.

IX. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Ступање на снагу

Члан 62.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-147/2021-06
У Београду, 27. јануара 2022. године

Министар,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

396
На основу члана 7. ст. 2. и 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, 

број 49/21), а у вези са чланом 10. став 1. Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експло-
зивним атмосферама („Службени гласник РС”, бр. 10/17 и 21/20), 

Mинистар привреде објављује 

С П И СА К

српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним 
атмосферама

1. Министар привреде саставио је следећи списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употре-
бу у потенцијално експлозивним атмосферама:

Редни
број Ознака српског стандарда Наслов српског стандарда Ознака повученог/измењеног 

српског стандарда

Датум до када 
примена повученог/
измењеног српског 

стандарда обезбеђује 
претпоставку о 
усаглашености 
са захтевима из 

техничког прописа

Ознака референтног 
хармонизованог европског 

стандарда

1. SRPS EN 1010-1:2011 Безбедност машина  – Захтеви 
за безбедност за пројектовање 
и конструкцију машина за 
штампање и прераду папира  – 
Део 1: Општи захтеви

EN 1010-1:2004 + A1:2010

2. SRPS EN 1010-2:2011 Безбедност машина  – Захтеви 
за безбедност за пројектовање 
и конструкцију машина за 
штампање и прераду папира  – 
Део 2: Машине за штампање 
и лакирање, укључујући и 
машине за припрему за штампу

EN 1010-2:2006 + A1:2010

3. SRPS EN 1127-1:2021 Експлозивне атмосфере  – 
Спречавање експлозије и 
заштита од експлозије  – Део 1: 
Основна начела и методологија

SRPS EN 1127-1:2012 1.2.2022. EN 1127-1:2019

4. SRPS EN 1127-2:2017 Експлозивне атмосфере  – 
Спречавање експлозије и 
заштита од експлозије  – Део 2: 
Основна начела и методологија 
за рударство

 EN 1127-2:2014

5. SRPS EN 1710:2008
SRPS EN 1710:2008/AC:2011

Опрема и компоненте 
предвиђене за употребу у 
подземним рудницима у 
потенцијално експлозивној 
атмосфери

12.10.2018. EN 1710:2005 + A1:2008
EN 1710:2005 + A1:2008/AC:2010

6. SRPS EN 1755:2016 Возила за унутрашњи 
транспорт  – Захтеви за 
безбедност и верификацију 
 – Додатни захтеви за рад у 
потенцијално експлозивним 
атмосферама

SRPS EN 1755:2014 30.11.2017. EN 1755:2015 
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7. SRPS EN 1834-1:2012 (е)

SRPS EN 1834-1:2017 (с)
Клипни мотори са унутрашњим 
сагоревањем  – Безбедносни 
захтеви за пројектовање и 
конструисање мотора који 
се користе у потенцијално 
експлозивним атмосферама 
 – Део 1: Мотори групе II који 
се користе у атмосфери са 
запаљивим гасом и паром

EN 1834-1:2000

8. SRPS EN 1834-2:2009 Клипни мотори са унутрашњим 
сагоревањем  – Безбедносни 
захтеви за пројектовање и 
конструисање мотора који 
се користе у потенцијално 
експлозивним атмосферама  – 
Део 2: Група I мотора који се 
користе у подземним радовима 
подложним појави праскавог 
гаса и/или сагорљиве прашине

EN 1834-2:2000

9. SRPS EN 1834-3:2012 Клипни мотори са унутрашњим 
сагоревањем  – Безбедносни 
захтеви за пројектовање и 
конструисање мотора који 
се користе у потенцијално 
експлозивним атмосферама 
 – Део 3: Мотори групе II који 
се користе у атмосфери са 
запаљивом прашином

EN 1834-3:2000

10. SRPS EN 1839:2017 Одређивање границе 
експлозивности и ограничене 
концентрације кисеоника за 
запаљиве гасове и паре (LOC)

SRPS EN 1839:2013 11.1.2018. EN 1839:2017

11. SRPS EN 1953:2014 Опрема за атомизирање и 
распршивање материјала 
за превлаке  – Захтеви за 
безбедност

EN 1953:2013

12. SRPS EN 12581:2011 Постројења за наношење 
превлака  – Машине за 
наношење течних органских 
материјала за превлачење 
потапањем и електрофоретским 
таложењем  – Захтеви за 
безбедност

EN 12581:2005 + A1:2010

13. SRPS EN 12621:2011 Машине за снабдевање и 
циркулацију материјала за 
превлачење под притиском  – 
Захтеви за безбедност

EN 12621:2006 + A1:2010

14. SRPS EN 12757-1:2011 Машине за мешање материјала 
за превлачење  – Захтеви за 
безбедност  – Део 1: Машине 
за мешање које се користе при 
репарацији возила

EN 12757-1:2005 + A1:2010

15. SRPS EN 13012:2013 Пумпе за претакање течних 
горива  – Конструкција и 
погонска својства пипака за 
претакање за употребу на 
агрегатима за претакање горива

EN 13012:2012

16. SRPS EN 13160-1:2009 Системи за откривање 
пропусности  – Део 1: Основни 
принципи

12.10.2018. EN 13160-1:2003

17. SRPS EN 13237:2013 Потенцијално експлозивне 
атмосфере  – Термини и 
дефиниције за опрему и 
заштитне системе намењене 
за употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама

EN 13237:2012

18. SRPS EN 13463-1:2012 Неелектрична опрема за 
употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама 
 – Део 1: Основна метода и 
захтеви 

31.10.2019. EN 13463-1:2009

19. SRPS EN 13463-2:2011 Неелектрична опрема за 
употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама 
 – Део 2: Заштита помоћу 
кућишта са ограничавајућим 
пропуштањем „fr”

12.10.2018. EN 13463-2:2004

20. SRPS EN 13463-3:2011 Неелектрична опрема за 
употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама 
 – Део 3: Заштита помоћу 
непропаљивог кућишта „d”

12.10.2018. EN 13463-3:2005

21. SRPS EN 13463-5:2012 Неелектрична опрема за 
употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама 
 – Део 5: Заштита 
са конструкционом 
безбедношћу”c”

31.10.2019. EN 13463-5:2011
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22. SRPS EN 13463-6:2011 Неелектрична опрема за 
употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама  – 
Део 6: Заштита контролисањем 
извора паљења „b”

31.10.2019. EN 13463-6:2005

23. SRPS EN 13463-8:2011 Неелектрична опрема за 
употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама  – 
Део 8: Заштита урањањем у 
течности „k”

31.10.2019. EN 13463-8:2003

24. SRPS EN 13616:2009 Уређаји за спречавање 
препуњавања непокретних 
резервоара течним нафтним 
горивом

11.7.2017. EN 13616:2004,
EN 13616:2004/AC:2006

25. SRPS EN 13616-1:2017 Уређаји за спречавање 
препуњавања непокретних 
резервоара течних горива  – 
Део 1: Уређаји за спречавање 
препуњавања са уређајем за 
затварање

SRPS EN 13616:2009 11.7.2017. EN 13616-1:2016 

26. SRPS EN 13617-1:2013 Бензинске пумпе  – Део 1: 
Захтеви за безбедност за 
конструисање и извођење 
пумпи за мерење, дозатора и 
даљинских пумпних агрегата

EN 13617-1:2012

27. SRPS EN 13617-2:2013 Бензинске пумпе  – Део 2: 
Захтеви за безбедност за 
конструисање и извођење 
безбедносних кочница пумпи за 
мерење и за дозаторе

EN 13617-2:2012

28. SRPS EN 13617-3:2013 Бензинске пумпе  – Део 3: 
Захтеви за безбедност за 
конструисање и извођење 
вентила

EN 13617-3:2012

29. SRPS EN 13617-4:2014 Бензинске пумпе  – Део 4: 
Захтеви за безбедност за 
конструисање и извођење 
индикатора протока који се 
користе на пумпама за мерење 
и дозаторима

EN 13617-4:2012

30. SRPS EN 13760:2009 Системи за пуњење аутомобила 
на течни нафтни гас за лак 
и тежак режим рада возила 
 – Млазница, захтеви за 
испитивања и мере

EN 13760:2003

31. SRPS EN 13821:2012 Потенцијално експлозивне 
атмосфере  – Спречавање 
и заштита од експлозије 
 – Одређивање минималне 
енергије паљења смеше 
прашина/ваздух

30.9.2018. EN 13821:2002

32. SRPS EN 13852-1:2014 Дизалице  – Дизалице ван 
копна  – Део 1: Дизалице опште 
намене ван копна

EN 13852-1:2013

33. SRPS EN 13852-3:2021 Дизалице  – Дизалице ван копна 
 – Део 3: Лаке дизалице 

EN 13852-3:2021

34. SRPS EN 14034-1:2012 Одређивање експлозивних 
карактеристика облака 
прашине  – Део 1: Одређивање 
максималног притиска 
експлозије pmax, облака 
прашине

EN 14034-1:2004 + A1:2011

35. SRPS EN 14034-2:2012 Одређивање експлозивних 
карактеристика облака 
прашине  – Део 2: Одређивање 
максималне брзине пораста 
притиска експлозије (dp/dt) 
облака прашине

EN 14034-2:2006 + A1:2011

36. SRPS EN 14034-3:2012 Одређивање експлозивних 
карактеристика облака прашине 
 – Део 3: Одређивање доње 
границе експлозивности (LEL) 
облака прашине

EN 14034-3:2006 + A1:2011

37. SRPS EN 14034-4:2012 Одређивање експлозивних 
карактеристика облака прашине 
 – Део 4: Одређивање граничне 
вредности концентрације 
кисеоника (LOC) у облацима 
прашине

EN 14034-4:2004 + A1:2011

38. SRPS EN 14373:2011 Системи за пригушивање 
експлозије

EN 14373:2005

39. SRPS EN 14460:2019 Опрема отпорна на експлозију SRPS EN 14460:2011 21.7.2018. EN 14460:2018 
40. SRPS EN 14491:2013 Заштитни системи за 

растерећење притиска при 
експлозији прашине

EN 14491:2012

41. SRPS EN 14492-1:2010
SRPS EN 14492-1:2010/AC:2011

Дизалице  – Витла и мале 
дизалице на моторни погон  – 
Део 1: Витла на моторни погон

EN 14492-1:2006 + A1:2009
EN 14492-1:2006 + A1:2009/
AC:2010
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42. SRPS EN 14492-2:2010

SRPS EN 14492-2:2010/AC:2011
Дизалице  – Витла и мале 
дизалице на моторни погон 
 – Део 2: Мале дизалице на 
моторни погон

EN 14492-2:2006 + A1:2009
EN 14492-2:2006 + A1:2009/
AC:2010

43. SRPS EN 14522:2011 Одређивање температуре 
самопаљења гасова и пара

EN 14522:2005

44. SRPS EN 14591-1:2008
SRPS EN 14591-1:2008/AC:2008

Заштита од експлозије 
и заштита у подземним 
рудницима  – Заштитни системи 
 – Део 1: Вентилациони канали 
издржљиви на експлозију од 
2 bara

EN 14591-1:2004
EN 14591-1:2004/AC:2006

45. SRPS EN 14591-2:2011 Спречавање и заштита од 
експлозија у подземним 
рудницима  – Заштитни системи 
 – Део 2: Пасивне водене 
баријере

EN 14591-2:2007
EN 14591-2:2007/AC:2008

46. SRPS EN 14591-4:2011 Спречавање и заштита од 
експлозије у подземним 
рудницима  – Заштитни системи 
 – Део 4: Аутоматски системи 
сузбијања експлозије на 
машинама за копање

EN 14591-4:2007
EN 14591-4:2007/AC:2008

47. SRPS EN 14677:2009 Безбедност машина  – 
Секундарна израда челика 
 – Машине и опрема за обраду 
течног челика

EN 14677:2008

48. SRPS EN 14678-1:2013 Опрема и прибор за ТНГ  – 
Конструкција и перформансе 
опреме за ТНГ на станицама за 
пуњење моторних возила  – Део 
1: Уређаји за дозирање

EN 14678-1:2013

49. SRPS EN 14681:2011 Безбедност машина  – Захтеви 
за безбедност за машине и 
опрему за производњу челика у 
електролучним пећима

EN 14681:2006 + A1:2010

50. SRPS EN 14756:2011 Одређивање граничне 
концентрације кисеоника (LOC) 
запаљивих гасова и пара

11.1.2018. EN 14756:2006 

51. SRPS EN 14797:2011 Уређаји за растерећење 
притиска експлозије

EN 14797:2006

52. SRPS EN 14973:2016 Транспортне траке за подземне 
инсталације  – Електрични 
безбедносни захтеви и 
безбедносни захтеви за 
запаљивост

EN 14973:2015 

53. SRPS EN 14983:2011 Спречавање и заштита од 
експлозија у подземним 
рудницима  – Опрема и 
заштитни системи за одвођење 
јамског гаса

EN 14983:2007

54. SRPS EN 14986:2017 Конструкција вентилатора 
који су намењени за рад у 
потенцијално експлозивним 
атмосферама

SRPS EN 14986:2011 31.1.2020. EN 14986:2017

55. SRPS EN 14994:2011 Заштитни системи за 
растерећење притиска 
приликом експлозије гаса

EN 14994:2007

56. SRPS EN 15089:2011 Системи за изолацију 
експлозије

EN 15089:2009

57. SRPS EN 15188:2021 Одређивање могућности 
спонтаног паљења наталожене 
прашине

SRPS EN 15188:2011 27.11.2022. EN 15188:2020

58. SRPS EN 15198:2011 Методологија за процену 
ризика неелектричне опреме 
и компонената намењених за 
коришћење у потенцијално 
експлозивним атмосферама

EN 15198:2007

59. SRPS EN 15233:2011 Методологија за оцењивање 
функционалне безбедности 
заштитних система за 
потенцијално експлозивне 
атмосфере

EN 15233:2007

60. SRPS EN 15268:2009 Бензинске пумпе  – Захтеви за 
безбедност за конструисање 
склопова потапајућих пумпи

EN 15268:2008

61. SRPS EN 15794:2012 Одређивање температуре 
експлозивности запаљивих 
течности

EN 15794:2009

62. SRPS EN 15967:2012 Одређивање максималног 
притиска експлозије и 
максималне брзине пораста 
притиска гасова и пара

EN 15967:2011

63. SRPS EN 16009:2012 Уређаји за растерећење 
притиска без пламена

EN 16009:2011

64. SRPS EN 16020:2012 Усмеривачи експлозије EN 16020:2011
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65. SRPS EN 16447:2017 Преклопни вентили за 
спречавање ширења експлозије

EN 16447:2014

66. SRPS EN ISO 16852:2017 Хватачи пламена  – 
Перформансе, методе 
испитивања и ограничења 
употребе

SRPS EN ISO 16852:2011 30.11.2017. EN ISO 16852:2016

67. SRPS EN 17077:2019 Одређивање горења слојева 
прашине

EN 17077:2018

68. SRPS EN ISO/IEC 80079-20-2:2017
SRPS EN ISO/IEC 80079-20-2:2017/
AC:2019 

Експлозивне атмосфере  – 
Део 20-2: Карактеристике 
материјала  – Методе 
испитивања запаљиве прашине 

EN ISO/IEC 80079-20-2:2016,
EN ISO/IEC 80079-20-
2:2016/AC:2017

69. SRPS EN ISO 80079-36:2017 Експлозивне атмосфере  – Део 
36: Неелектрична опрема за 
употребу у експлозивним 
атмосферама  – Основна метода 
и захтеви

EN ISO 80079-36:2016 

70. SRPS EN ISO 80079-37:2017 Експлозивне атмосфере  – Део 
37: Неелектрична опрема за 
употребу у експлозивним 
атмосферама  – Неелектрични 
тип заштите: конструкциона 
безбедност „c”, контрола 
узрочника паљења „b”, 
урањање у течност „k”

EN ISO 80079-37:2016

71. SRPS EN ISO/IEC 80079-38:2017
SRPS EN ISO/IEC 80079-38:2017/ 
А1:2019

Експлозивне атмосфере  – Део 
38: Опрема и компоненте 
за експлозивне атмосфере у 
подземним рудницима 

EN ISO/IEC 80079-38:2016,
EN ISO/IEC 80079-
38:2016/A1:2018

72. SRPS EN 50050:2008 Електрични апарати за 
потенцијално експлозивне 
атмосфере  – Електростатичка 
ручна опрема за распршивање

14.10.2016. EN 50050:2006

73. SRPS EN 50050-1:2014 Електростатичка ручна опрема 
за распршивање  – Безбедносни 
захтеви  – Део 1: Ручна опрема 
за распршивање запаљивих 
течних премаза

EN 50050-1:2013

74. SRPS EN 50050-2:2014 Електростатичка ручна опрема 
за распршивање  – Безбедносни 
захтеви  – Део 2: Ручна опрема 
за распршивање запаљивог 
покривног праха

EN 50050-2:2013

75. SRPS EN 50050-3:2014 Електростатичка ручна опрема 
за распршивање  – Безбедносни 
захтеви  – Део 2: Ручна опрема 
за распршивање запаљивих 
влакнастих материјала

EN 50050-3:2013

76. SRPS EN 50104:2011 Електрични уређаји за 
детекцију и мерење кисеоника 
 – Захтеви за перформансе и 
методе испитивања

EN 50104:2010

77. SRPS EN 50176:2012 Аутоматске електростатичке 
инсталације за распршивање 
запаљивих течних материја

EN 50176:2009

78. SRPS EN 50177:2012
SRPS EN 50177:2012/A1:2012

Стационарна опрема за 
електростатичко наношење 
запаљивог праха за 
премазивање  – Захтеви за 
безбедност

EN 50177:2009
EN 50177:2009/A1:2012

79. SRPS EN 50223:2017 Стационарна опрема за 
електростатичко наношење 
запаљивих влакана  – Захтеви за 
безбедност

SRPS EN 50223:2012 13.4.2018. EN 50223:2015 

80. SRPS EN 50271:2021 Електрични апарати за 
детекцију и мерење запаљивих 
гасова, отровних гасова 
или кисеоника  – Захтеви 
и испитивања за апарате 
који користе софтвер и/или 
дигиталне технологије 

SRPS EN 50271:2012 15.6.2021. EN 50271:2018

81. SRPS EN 50281-2-1:2010 Електрични уређаји за 
употребу у просторима са 
запаљивом прашином  – Део 
2-1: Методе испитивања  – 
Метода за одређивање најмање 
температуре паљења прашине

EN 50281-2-1:1998
EN 50281-2-1:1998/AC:1999

82. SRPS EN 50303:2010 Опрема групе I, категорије 
M1, која је намењена раду 
у атмосфери угроженој 
рударским гасом и/или угљеном 
прашином

EN 50303:2000

83. SRPS EN 50381:2010 Преносиве вентилационе 
собе са унутрашњим извором 
испуштања или без њега

EN 50381:2004
EN 50381:2004/AC:2005
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84. SRPS EN 50495:2011 Безбедни уређаји који 

су потребни за сигурно 
функционисање опреме у 
погледу ризика од експлозије

EN 50495:2010

85. SRPS EN IEC 60079-0:2019 Експлозивне атмосфере  – Део 
0: Опрема  – Општи захтеви

SRPS EN 60079-0:2012
SRPS EN 60079-0:2012/A11:2015

6.7.2021. EN IEC 60079-0:2018 

86. SRPS EN 60079-1:2017 Експлозивне атмосфере  – 
Део 1: Опрема заштићена 
непропаљивим кућиштем „d”

SRPS EN 60079-1:2008 1.8.2017. EN 60079-1:2014 

87. SRPS EN 60079-2:2017
SRPS EN 60079-2:2017/AC:2017

Експлозивне атмосфере  – Део 
2: Опрема заштићена кућиштем 
са повећаним притиском „p”

SRPS EN 60079-2:2008 25.8.2017. EN 60079-2:2014
EN 60079-2:2014,
EN 60079-2:2014/AC:2015 

88. SRPS EN 60079-5:2017 Експлозивне атмосфере  – Део 
5: Заштита опреме помоћу 
пуњења прахом „q”

SRPS EN 60079-5:2010 24.3.2018. EN 60079-5:2015 

89. SRPS EN 60079-6:2017 Експлозивне атмосфере  – Део 
6: Заштита опреме потапањем 
у уље „o”

SRPS EN 60079-6:2010 27.3.2018. EN 60079-6:2015

90. SRPS EN 60079-7:2017
SRPS EN IEC 60079-7:2017/A1:2019

Експлозивне атмосфере  – Део 
7: Заштита опреме уз повећану 
безбедност „e”

SRPS EN 60079-7:2010
SRPS EN 60079-7:2017

31.7.2018.
19.1.2021. 

EN 60079-7:2015
EN 60079-7:2015,
EN IEC 60079-
7:2015/A1:2018

91. SRPS EN 60079-11:2012 Експлозивне атмосфере  – 
Део 11: Опрема заштићена 
својственом безбедношћу „i”

EN 60079-11:2012

92. SRPS EN 60079-15:2012 Експлозивне атмосфере  – Део 
15: Опрема заштићена типом 
заштите „n”

EN 60079-15:2010

93. SRPS EN 60079-18:2017/AC2019
SRPS EN 60079-18:2017/A1:2020

Експлозивне атмосфере  – 
Део 18: Заштита опреме 
инкапсулацијом „m”

SRPS EN 60079-18:2011
SRPS EN 60079-18:2017

16.1.2018.
28.9.2020.

EN 60079-18:2015,
EN 60079-18:2015/A1:2017

94. SRPS EN 60079-20-1:2011 Експлозивне атмосфере  – 
Део 20-1: Класификација 
материјалних карактеристика 
гасова и пара  – Методе 
испитивања и подаци

EN 60079-20-1:2010

95. SRPS EN 60079-25:2012
SRPS EN 60079-25:2012/AC:2015

Експлозивне атмосфере  – 
Део 25: Својствено безбедни 
системи

EN 60079-25:2010
EN 60079-25:2010/AC:2013

96. SRPS EN 60079-26:2017 Експлозивне атмосфере  – Део 
26: Опрема са нивоом заштите 
(EPL) Ga

SRPS EN 60079-26:2010 2.12.2017. EN 60079-26:2015 

97. SRPS EN 60079-27:2010 Експлозивне атмосфере  – 
Део 27: Концепт својствено 
безбедносних система 
сабирница (FISCO)

12.8.2016. EN 60079-27:2008 

98. SRPS EN 60079-28:2017 Експлозивне атмосфере  – 
Део 28: Заштита опреме и 
преносних система који користе 
оптичко зрачење

SRPS EN 60079-28:2010 1.7.2018. EN 60079-28:2015 

99. SRPS EN 60079-29-1:2017 Експлозивне атмосфере  – Део 
29-1: Детектори гаса  – Захтеви 
за перформансе детектора 
запаљивих гасова

SRPS EN 60079-29-1:2010 23.12.2019. EN 60079-29-1:2016

100. SRPS EN 60079-29-4:2011 Експлозивне атмосфере  – Део 
29-4: Гасни детектори  – Захтеви 
за карактеристикама детектора 
за запаљиве гасове

EN 60079-29-4:2010

101. SRPS EN 60079-30-1:2021 Експлозивне атмосфере  – Део 
30-1: Електрична отпорност 
грејних каблова  – Општи 
испитни захтеви

SRPS EN 60079-30-1:2010 6.3.2020. EN 60079-30-1:2017 

102. SRPS EN 60079-31:2015 Експлозивне атмосфере  – Део 
31: Заштита опреме помоћу 
кућишта „t” од паљења 
прашине

SRPS EN 60079-31:2011 1.1.2017. EN 60079-31:2014

103. SRPS EN 60079-35-1:2012
SRPS EN 60079-35-1:2012/AC:2012

Експлозивне атмосфере  – Део 
35-1:Наглавне рударске лампе 
за употребу у рудницима 
угроженим рудничким гасом 
 – Општи захтеви  – Израда и 
испитивање у зависности од 
ризика од експлозије

EN 60079-35-1:2011 
EN 60079-35-1:2011/AC:2011

104. SRPS EN 61241-4:2010 Електрични уређаји за употребу 
у присуству запаљивих прашина 
 – Део  4: Тип заштите „pD”

25.8.2017. EN 61241-4:2006 

105. SRPS EN ISO/IEC 80079-34:2012 Експлозивне атмосфере  – Део 
34: Примена система квалитета 
у производњи опреме

. EN ISO/IEC 80079-34:2011

2. Овим списком замењује се Списак стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално 
експлозивним атмосферама („Службени гласник РС”, број 72/17). 

3. Овај списак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-200/2021-07

У Београду, 11. јануара 2022. године
Министар,

Анђелка Атанасковић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18  – др. закон) и 

члана 57. став 5. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09  – др. закон, 72/09  – др. закон, 43/11 
 – УС, 76/18 и 95/18  – др. закон), 

Министар заштите животне средине доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Овлашћује се „Градски завод за јавно здравље, Београд”, Београд, Булевар деспота Стефана 54-а, за испитивање отпада у складу 
са обимом Акредитације број 01-036, АТС-а од 12. фебруара 2022. године, и то за:

1) узорковање отпада по методама утврђеним српским стандардима, међународно признатим стандардима или другим документо-
ваним важећим методама;

2) карактеризацију отпада (физичка, физичко-хемијска и биолошка испитивања отпада) ради класификације отпада за прекогранич-
но кретање, третман и одлагање у складу са прописима који уређују категорију, испитивање и класификацију отпада.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
Број 19-00-01348/2021-06

У Београду, 17. јануара 2022. године
Министар,

Ирена Вујовић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
398

На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17  – одлука УС и 95/18  – аутен-
тично тумачење) и члана 114. Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник” („Службени гласник РС”, број 102/21), 

Влада, репрезентативна синдикална организација запослених у Јавном предузећу „Службени гласник” и Јавно предузеће „Службе-
ни гласник” (у даљем тексту: послодавац) закључују

А Н Е К С  I
Колективног уговора Јавног предузећа „Службени гласник”

Члан 1.
У Колективном уговору Јавног предузећа „Службени гласник” („Службени гласник РС”, број 102/21), у члану 46. став 2. мења се и 

гласи:
„Вредност радног часа утврђује се у износу од 111,40 динара са укљученим порезом и доприносима на терет запосленог.”

Члан 2.
Овај анекс Колективног уговора ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” а при-

мењује се почев од зараде за јануар 2022. године.

За Владу
Министар привреде,

Анђелка Атанасковић, с.р.
За синдикалну организацију запослених  
у Јавном предузећу „Службени гласник”

Председник,
Добросав Јанковић, с.р.

За Јавно предузеће „Службени гласник”
Директор,

др Јелена Триван, с.р.




