АКЦИОНИ ПЛАН 2019-2020. ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРТОИВ ВИСОКОТЕХНОТЛОШКОГ КРИМИНАЛА ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНЕ

ОПШТИ ЦИЉ

Република Србија поседује ефикасан и одржив систем заједничког деловања свих субјеката за борбу против
високотехнолошког криминала

показатељ ефекта
Проценат повећања евидентираних и процесуираних кривичних дела ВТК који се гоне по службеној
дужности

1. ЦИЉ

Унапређено и усаглашено законодавство Републике Србије са правним тековинама и стандардима Европске уније показатељ исхода
у области борбе против високотехнолошког криминала
Степен усклађености националног законодавства са правним тековинама Европске уније

1.1. Мера

Израдити предлоге измена и допуна правних прописа Републике Србије са правним тековинама Европске уније

Активност

извор верификације

рок реализације

1.1.1.

Израдити Нацрт законика о изменама и допунама Законика о
кривичном поступку и Кривичног Законика ради усаглашавања са
Директивом 2013\40

Израђен Нацрт законика и
достављен Влади

IV квартал 2020.

1.1.2.

Израдити Нацрт законика о изменама и допунама Законика о
кривичном поступку и Кривичног Законика ради усаглашавања са
Директивом 2011\93

Израђен Нацрт законика и
достављен Влади

IV квартал 2020.

2. ЦИЉ

Унапређени организациони, кадровски, технички и оперативни капацитети носилаца борбе против
високотехнолошког криминала

2.1. Мера

Реорганизовати Одељење за сузбијање високотехнолошког криминала

показатељ резултата
полазна вредност
0%
потребна средства
Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности

циљна вредност
100%
извор финансирања

носиоци активности

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство правде, Рeпубличко јавно
тужилаштво, Министарство унутрашњих
послова

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство правде, Рeпубличко јавно
тужилаштво, Министарство унутрашњих
послова

показатељ исхода
Повећан степен институционалних капацитета носилаца борбе против високотехнолошког криминала
показатељ резултата
Повећан број запослених у Одељењу за сузбијање високотехнолошког криминала попуњавањем два
нова одсека у оквиру Одељења високотехнолошког криминала

Активност
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2. Мера

Активност

извор верификације
Изменити акт о унутрашњем уређењу у складу са кадровским
планом Министарства унутрашњих послова и финансијским
могућностима

рок реализације

полазна вредност

циљна вредност

16 запослених

22 запослена

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

Закључак Владе

I квартал 2019. године Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова Министарство унутрашњих послова
запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности
Попунити Одсек за сузбијање злоупотреба у области електронске
Акт о унутрашњем уређењу и I квартал 2019. године Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова Министарство унутрашњих послова
трговине, електронског банкарства и платних картица на Интернету систематизацији радних
распоређивање у оквиру
распоређивање у оквиру
места у Министарству
новоформираног Одсека
новоформираног Одсека
унутрашњих послова
спроводиће се кроз
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих распоређивање постојећих
запослених
запослених
Попунити Одсек за сузбијање недозвољених и штетних садржаја на Акт о унутрашњем уређењу и I квартал 2019. године Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова Министарство унутрашњих послова
Интернету
систематизацији радних
распоређивање у оквиру
распоређивање у оквиру
места у Министарству
новоформираног Одсека
новоформираног Одсека
унутрашњих послова
спроводиће се кроз
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих распоређивање постојећих
запослених
запослених
Формирати посебне организационе јединице у органима и организацијама у складу са њиховим надлежностима и показатељ резултата
потребама
а) Степен оперативности нових организационих јединица за борбу против ВТК б) Повећање броја
запослених у организационим јединицама носилаца борбе против ВТК
полазна вредност
циљна вредност
а) 0% б) биће одређена на а) 100% б) повећање од 20%
основу података за 2018.
годину
извор верификације

рок реализације
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потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

2.2.1.

Формирати организациону јединицу за борбу против
високотехнолошког криминала у Управи царина

Правилник о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места у Управи
царина

I квартал 2020. године Нема додатних трошкова распоређивање у оквиру
новоформиране јединице
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих
запослених

Нема додатних трошкова распоређивање у оквиру
новоформиране јединице
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих
запослених

Министарство финансија-Управа царина

2.2.2.

Формирати организациону јединицу за борбу против
високотехнолошког криминала у Безбедносно-информативној
агенцији

Извештај Безбедносноинформативне агенције

Формирати посебну организациону јединицу у Војној полицији Војске Одлука о
Србије
одранизацијским
променама

Нема додатних трошкова распоређивање у оквиру
новоформиране јединице
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих
запослених
Нема додатних трошкова распоређивање у оквиру
новоформиране јединице
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих
запослених

Безбедносно-информативна агенција

2.2.3.

I квартал 2020. године Нема додатних трошкова распоређивање у оквиру
новоформиране јединице
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих
запослених
I квартал 2020. године Нема додатних трошкова распоређивање у оквиру
новоформиране јединице
спроводиће се кроз
распоређивање постојећих
запослених
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Министарствo одбране

2.3. Мера

Унапређење кадровских, стручних, техничких и организационих капацитета надлежних институција за размену
података о инцидентима и реаговање на инциденте

2.3.1.

Спровођење обука за запослене у надлежним органима о поступању Извештај о раду
у случају инцидената у ИКТ системима

IV квартал 2019

2.3.2.

Подизање дигиталних компетенција запослених у јавном сектору

IV квартал 2019

2.4. Мера

Реализовати потребне обуке различитих нивоа

Извештај о раду

показатељ резултата
Повећање броја запослених у организационим јединицама за борбу против високотехнолошког криминала
надлежних институција за размену података о инцидентима и реаговање на инциденте
полазна вредност
циљна вредност
биће одређена на основу
20%
података за 2018. годину
Буџет Министарства
Буџет Републике Србије Министарство трговине, туризма и
трговине, туризма и
раздео Министарства
телекомуникација, Регулаторна агенција за
трговине, туризма и
телекомуникација
електронске комуникације и поштанске
телекомуникација
услуге, Народна банка Србије, Канцеларија за
3.000.000 динара у 2019.
информационе технологије и електронску
години
управу, Академска мрежа Републике Србије,
Министарство унутрашњих послова,
Министарство одбране, Криминалистичкополицијски универзитет
Буџет Министарства
Буџет Републике Србије Министарство трговине, туризма и
трговине, туризма и
раздео Министарства
телекомуникација, Регулаторна агенција за
трговине, туризма и
телекомуникација
електронске комуникације и поштанске
телекомуникација
услуге, Народна банка Србије, Канцеларија за
6.000.000 динара у 2018.
инфомационе технологије и електронску
години 6.000.000 динара у
управу, Академска мрежа Републике Србије,
2019. години
Министарство унутрашњих послова,
Министарство одбране, Криминалистичкополицијски универзитет
показатељ резултата
Број запослених који су стекли неопходне компетенције
полазна вредност
циљна вредност
0%
10%

Активност

извор верификације

рок реализације

потребна средства

извор финансирања

носиоци активности

2.4.1.

Израда анализа образованих потреба основних обука за државне
органе носиоце борбе против високотехнолошког криминала

Извештај о спровођењу
пројекта

II квартал 2019. год.

Донација

Министарство унутрашњих послова,
Криминалистичко-полицијски универзитет,
Републичко јавно тужилаштво, Министарство
правде, Правосудна академија, Државно веће
тужилаца

2.4.2.

Израдити програм и план обука у складу са
закључцима анализе

Израђен програм и план
обука

IV квартал 2019. год.

Пројекат „Јачање
капацитета државних
органа у борби против
високотехнолошког
криминала у Југоисточној
Европи” уз подршку ОЕБС
Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности

2.4.3.

Реализовати обуке основног нивоа

Извештаји са обука,
Евалуациони формулари
учесника

2.4.4.

Реализовати специјалистичке
обуке на позив међународних организација које учествују у борби
против високотехнолошког криминала

Извештаји са обука,
Евалуациони формулари
учесника

Континуирано у складу Пројекат „Јачање
са програмом и
капацитета државних
планом
органа у борби против
високотехнолошког
криминала у Југоисточној
Европи” уз подршку ОЕБС
Континуирано у складу Нема додатних трошкова са програмом и
запослени раде у оквиру
планом
редовних радних
активности Донаторска
средства организатора
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Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство унутрашњих послова,
Криминалистичко-полицијски универзитет,
Републичко јавно тужилаштво, Министарство
правде, Правосудна академија, Државно веће
тужилаца
Пројекат „Јачање капацитета Министарство унутрашњих послова,
државних органа у борби
Криминалистичко-полицијски универзитет,
против високотехнолошког
Републичко јавно тужилаштво, Министарство
криминала у Југоисточној
правде, Правосудна академија
Европи” уз подршку ОЕБС
Нема додатних трошкова Министарство унутрашњих послова
запослени раде у оквиру
редовних радних активности
Донаторска средства
организатора

2.5. Мера

Набавити савремену електронску опрему и софтверске алате

показатељ резултата
Проценат испуњења утврђених техничких потреба по спецификацији

Активност

полазна вредност

циљна вредност

биће одређена на основу
података за 2018. годину
потребна средства

20%

извор верификације

рок реализације

извор финансирања

носиоци активности

2.5.1.

Набавка рачунарске опреме

1. ИПА 1 2017 пројекат

III квартал 2019.
године

Пројекат ИПА 2017 предвиђена вредност
набавке 1.787.340 евра
Донација - Међународни
партнери за Министарство
унутрашњих послова
9.055.900 динара за 2019.
годину

1. ИПА 1 2017
2. Буџет Министарства
унутрашњих послова 3.
Међународни партнери

Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво

2.5.2.

Набавка специјализованог софтвера

ИПА 2017 пројекат

III квартал 2019.
године

Буџет Министарства
Министарство унутрашњих послова,
унутрашњих послова Пројекат Републичко јавно тужилаштво
ИПА 2017

2.5.3.

Обука за примену савремене електронске опреме и софтверских
ИПА 2017 пројекат
IV квартал 2019.
алата
године
Усаглашавање стандардних оперативних процедура носилаца борбе против високотехнолошког криминала

Пројекат ИПА 2017
Буџет Министарства
унутрашњих послова
11.900.000 динара, за 2019.
годину, за набавку
софтвера и лиценци
2.975.000 динара, за 2020.
годину, одржавање
софтвера
Веза активност 2.5.2.

2.6. Мера

Активност

рок реализације

Обавезна инструкција о
прикупљању и обезбеђењу
електонских доказа

I квартал 2019. године Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
IV квартал
Нема додатних трошкова 2020.године
запослени раде у оквиру
редовних радних
активности

Усвојити оперативне процедуре за прикупљање и обезбеђење
електронских доказа

2.6.2.

Унапредити методологију рада осталих државних органа у складу са Појединачне инструкције
усвојеном инструкцијом у поступку прикупљања и обезбеђивања
државних органа усклађене
електронских доказа
са усвојеном инструкцијом
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Министарство унутрашњих послова

а) Обезбеђено уједничано поступање носилаца борбе против високотехнолошког криминала
б) Запослени примењују стандардне оперативне процедуре
полазна вредност
циљна вредност
0%
100%
потребна средства
извор финансирања
носиоци активности

извор верификације

2.6.1.

Веза активност 2.5.2.

показатељ резултата

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство унутрашњих послова

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство унутрашњих послова,
Министарство финансија-Управа царина,
Безбедносно-информативна агенција,
Министарство одбране

3. ЦИЉ

Унапређен превентивни и проактивни приступ у друштву у борби против високотехнолошког криминала

показатељ исхода
Повећан проценат грађана који препознају опасности од високотехнолошког криминала на основу
података за период од 2019-2020. године

3.1. Мера

Подизање нивоа свести јавности по питању високотехнолошког криминала

Активност

показатељ резултата
Број реализованих превентивних и проактивних активности и акција у поступању носилаца борбе против
високотехнолошког криминала
полазна вредност

циљна вредност

биће одређена на основу
података за 2018. годину

повећање од 30%
извор финансирања

извор верификације

рок реализације

потребна средства

3.1.1.

Спроводити едукације деце и родитеља, социјалних радника и
наставног особља о опасностима од високотехнолошког криминала

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

Континуирано

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

3.1.2.

Подизање нивоа свести јавности кроз сарадњу са медијима

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

Континуирано

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

3.1.3.

Информисати банкарске клијенте о опасностима од
високотехнолошког криминала

Меморандум о сарадњи,
Записници са одржаних
састанака

Континуирано

3.1.4.

ИТ Караван - едукативна кампања за промоцију корисне, креативне
и безбедне употребе информационих технологија *веза са Акционим
планом за спровођење Стратегије развоја информационог друштва
у Републици Србији за период до 2020. године

Извештај о раду
Континуирано
Министарства трговине,
туризма и телекомуникација
и Министарства унутрашњих
послова

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
Буџет Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација 3.000.000 динара у 2019.
години

3.1.5.

Информисања и едукације деце, родитеља и наставника на тему
безбедности деце на интернету кроз организовање обука у школама
(веза са Акционим планом за спровођење Стратегије развоја
информационог друштва у Републици Србији за период до 2020.
године)

Континуирано

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

Министарство унутрашњих послова,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја

Континуирано

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство
унутрашњих послова, Републичко јавно
тужилаштво и Министарство просвете, науке
и технолошког развоја

Континуирано

Буџет Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација 2.000.000 динара у 2019.
години
Буџет Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација
7.200.000 динара у 2019.
години

Буџет Републике Србије

Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство
унутрашњих послова

Буџет Републике Србије

Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство
унутрашњих послова, Министарство
просвете, науке и технолошког развоја

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова, Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација и
Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
Информисања и едукације деце, родитеља и наставника на тему
Извештај о раду
безбедности деце на интернету кроз рад Националног контакт
Министарства унутрашњих
центра за безбедност деце на интернету - БИТ 19833 (веза са
послова, Министарства
Акционим планом за спровођење Стратегије развоја информационог трговине, туризма и
друштва у Републици Србији за период до 2020. године)
телекомуникација и
Министарства просвете,
науке и технолошког развоја
Промотивна кампања Паметно и безбедно (Дан девојка/девојчица у Извештај о раду
ИКТ, Дан безбедног интернета, Европски сат програмирања, Дан
Министарства трговине,
информационог друштва...) (веза са Акционим планом за
туризма и телекомуникација
спровођење Стратегије развоја информационог друштва у
и Министарства унутрашњих
Републици Србији за период до 2020. године)
послова
Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама Извештај о раду
система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при
Министарства трговине,
коришћењу информационо-комуникационих технологија (веза са
туризма и телекомуникација
Акционим планом за спровођење Стратегије развоја информационог
друштва у Републици Србији за период до 2020. године)

IV квартал 2019.
године
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Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности
Буџет Републике Србије раздео Министарства
трговине, туризма и
телекомуникација

носиоци активности
Министарство унутрашњих послова,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја,
Криминалистичко-полицијски универзитет,
Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, Народна банка Србије,
Удружење банака Србије
Министарство унутрашњих послова,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација,
Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге, Народна
банка Србије, Удружење банака Србије
Министарство унутрашњих послова,
Посебно тужилаштво за високотехнолошки
криминал, Народна банка Србије, Удружење
банака Србије
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство
унутрашњих послова

3.2. Мера

Подизање нивоа свести међу органима јавне власти по питању високотехнолошког криминала

показатељ резултата
а) Број полазника, полицијских службеника УКП, који су приступили електронским порталима за обуку (Еучионица), б)Број полазника у органима јавне власти којима су одржане обуке основног нивоа по питању
високотехнолошког криминала

Активност

полазна вредност

циљна вредност

0%

5%
извор финансирања

извор верификације

рок реализације

потребна средства

3.2.1.

Спроводити обуке основног нивоа органима јавне власти по питању
високотехнолошког криминала

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

Континуирано почев
од I квартала 2019.
год.

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

3.2.2.

Израдити адекватан материјал за е-обуке полицијских службеника у
области борбе против високотехнолошког криминала

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

III квартал 2019. год.

3.2.3.

Спроводити е-обуке за подизање нивоа свести полицијских
службеника у области борбе против високотехнолошког криминала

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

Континуирано почев
од IV квартала 2019.
год.

4. ЦИЉ

Унапређена сарадња на националном, регионалном и међународном нивоу

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
показатељ исхода

4.1. Мера

Унапредити сарадњу између приватног, јавног сектора и цивилног друштва

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности
Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

носиоци активности
Министарство унутрашњих послова,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Републичко јавно
тужилаштво, Министарство правде,
Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге,
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Министарство одбране,
Криминалистичко-полицијски универзитет,
Привредна комора Србије, Удружење банака
Србије, Управа царина
Министарство унутрашњих послова,
Криминалистичко-полицијски универзитет

Министарство унутрашњих послова,
Криминалистичко-полицијски универзитет

Повећан степен сарадње на националном, регионалном и међународном нивоу
показатељ резултата
Број потписаних меморандума о институционалној сарадњи, број одржаних конференција, оперативних и
других састанака

Активност

извор верификације

рок реализације

полазна вредност

циљна вредност

биће одређена на основу
података за 2018. годину

повећање од 20%

потребна средства

извор финансирања

4.1.1.

Потписивање заједничког меморандума о сарадњи носилаца борбе
против високотехнолошког криминала

Меморандум о сарадњи у
борби против
високотехнолошког
криминала

I квартал 2020. године Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

4.1.2.

Потписивање меморандума о сарадњи са научним институцијама,
Удружењем банака Србије и привредним субјектима

Меморандум о сарадњи у
борби против
високотехнолошког
криминала

I квартал 2020. године Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

4.1.3.

Организовање и учествовање у заједничким конференцијама

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова и извештаји других
органа и организација

Континуирано од I
Донаторска средства
квартала 2019. године организатора
конференције

4.2. Мера

Унапредити сарадњу на спречавању сексуалне експлоатације деце и малолетних лица

Донаторска средства
организатора конференције

носиоци активности
Републичко јавно тужилаштво,
Министарство унутрашњих послова,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Министарство финансијаУправа царина, Пореска управа и Управа за
спречавање прања новца, Бeзбедносноинформативна агенција, Министарство
одбране (Војнобезбедносна агенција)
Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво,
Криминалистичко-полицијски универзитет,
Удружење банака Србије, Привредна комора
Србије, Безбедносно-информативна агенција,
Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге,
Министарство трговине, туризма и
телекомуникација, Управа царина
Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво, Народна банка
Србије, Удружење банака Србије, Привредна
комора Србије и Безбедносно-информативна
агенција, Криминалистичко-полицијски
универзитет, Управа царина

показатељ резултата
Број спроведених заједничких акција на регионалном и међународном нивоу на спречавању сексуалне
експлоатације деце и малолетних лица
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Активност

циљна вредност

0%

повећање од 20%

потребна средства

извор финансирања

извор верификације

рок реализације

Годишњи извештај о раду

I квартал 2019. године Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

Министарство унутрашњих послова

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних активности

Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво, Министарство
правде

4.2.1.

Успоставити директну комуникацију Одељења за сузбијање
високотехнолошког криминала са Интерполовом базом података
видео и фото материјала насталих искоришћавањем малолетних
лица у порнографске сврхе на Интернету

4.2.2.

Донети обавезну инструкцију / упутство о формирању и коришћењу Годишњи извештај о раду
националне базе садржаја насталих злоупотребом малолетних лица
на Интернету

III квартал 2020.
године

4.2.3.

Успоставити базу података видео и фото материјала насталих
искоришћавањем малолетних лица у порнографске сврхе на
Интернету

IV квартал 2020.
године

4.3. Мера

полазна вредност

Годишњи извештај о раду

Унапредити међународну и регионалну полицијску сарадњу

Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
редовних радних
активности
показатељ резултата

носиоци активности

Повећан број откривених кривичних дела на основу спроведених заједничких акција на регионалном и
међународном нивоу

Активност

полазна вредност

циљна вредност

биће одређена на основу
података за 2018. годину

повећање од 20%
извор финансирања

извор верификације

рок реализације

потребна средства

4.3.1.

Интензивирање размене оперативних података и информација

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

Континуирано

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво, Безбедносноинформативна агенција, Министарство
финансија-Управа царина,Министарство
одбране (Војнобезбедносна агенција)

4.3.2.

Креирати стандардне оперативне процедуре о раду 24/7 контакт
тачки

Оперативне процедуре о
раду 24/7 контакт тачака

IV квартал 2019.
године

Нема додатних трошкова - Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру
запослени раде у оквиру
редовних радних
редовних радних активности
активности

Министарство унутрашњих послова,
Републичко јавно тужилаштво/Посебно
тужилаштво за високотехнолошки криминал

4.3.3.

Учешће у заједничким међународним акцијама

Извештај о раду
Министарства унутрашњих
послова

Континуирано

Донације - Нема додатних
трошкова - запослени раде
у оквиру редовних радних
активности

Министарство унутрашњих послова
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Донације - Нема додатних
трошкова - запослени раде у
оквиру редовних радних
активности

носиоци активности

