
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

В Л А Д А 

ПЛАН РАДА ВЛАДЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

Београд, децембар 2015. године



  

i 

САДРЖАЈ 

I. МИНИСТАРСТВА .......................................................................................................................................................................................................................... 1 
1. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ............................................................................................................................................................................................................. 1 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ........................................................................................................................................................................................... 2 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ................................................................................................................................................................................................................................................ 8 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ........................................................................................................................................................................................................................... 27 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ......................................................................................................................................................................... 30 

2. МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ............................................................................................................................................................................................................... 34 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ......................................................................................................................................................................................... 35 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ .............................................................................................................................................................................................................................................. 36 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ........................................................................................................................................................................................................................... 44 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ......................................................................................................................................................................... 45 

3. МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ................................................................................................................................ 50 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ......................................................................................................................................................................................... 52 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ .............................................................................................................................................................................................................................................. 56 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ........................................................................................................................................................................................................................... 69 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ......................................................................................................................................................................... 77 

4. МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ ...................................................................................................................... 106 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 107 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 108 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 131 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 140 

5. МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ ........................................................................................................................................................................... 149 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 150 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 150 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 158 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 164 

6. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ...................................................................................................................................... 172 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 173 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 175 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 201 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 202 

7. МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ .................................................................................................................................................................................................................. 211 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 212 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 216 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 219 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 224 



ii 

8. МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ........................................................................................................................................ 238 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 239 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 241 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 245 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 246 

9. МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ................................................................................................................................................................................ 251 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 251 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 255 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 265 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 268 

10. МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ................................................................................................................................................................................................................ 271 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 272 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 275 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 280 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 283 

11. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ......................................................................................................................................................................................... 288 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 289 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 292 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 333 

12. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ...................................................................................................................................... 336 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 337 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 339 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 342 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 347 

13. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА ................................................................................................................................................................................................................ 379 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 380 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 383 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 389 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 392 

14. МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА............................................................................................................. 400 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 401 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 404 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 412 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 414 

15. МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ...................................................................................................................................................................................... 420 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 421 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 421 



  

iii 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 421 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 422 

16. МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА .......................................................................................................................................................................... 426 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 427 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 428 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 429 

II. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ................................................................................................................................................................................................... 436 
1. РЕПУБЛКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО ...................................................................................................................................................................... 436 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 436 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 436 

2. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈA ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ......................................................................................................................................................................... 437 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 437 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 438 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 438 

3. РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ .......................................................................................................................................................................................... 440 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 440 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 441 

4. РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД ......................................................................................................................................................................... 442 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 442 

5. РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД .................................................................................................................................................................................................. 444 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 444 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 445 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 446 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 447 

6. РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ........................................................................................................................................... 450 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 450 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 451 

7. ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ ............................................................................................................................................................................................................... 452 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 452 

8. ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ .......................................................................................................................................................................................... 456 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 456 

9. ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ .............................................................................................................................................................................................. 458 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 458 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 462 

10. РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ .............................................................................................................................................................. 463 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 463 



iv 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 464 

11. УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ............................................................................................................................................................................................................. 466 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 466 

12. РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД ......................................................................................................................................................................................... 468 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 468 

13. КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ........................................................................................................................................................................... 469 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 470 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 473 

14. БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА ............................................................................................................................................................................. 479 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ ....................................................................................................................................................................................... 479 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 479 

15. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ............................................................................................................................................................................................................ 481 
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ......................................................................................................................................................................................................................... 482 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 489 

16. РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА .............................................................................................................................. 490 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 490 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 490 

17. ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ ............................................................................................................................................................................................................... 492 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 492 

18. ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ ........................................................................................................................................................... 496 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 497 

III. СЛУЖБЕ ВЛАДЕ ........................................................................................................................................................................................................................ 498 
1. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ............................................................................................................................................................................. 498 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 499 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 504 

2. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА ......................................................................................................................................................................................... 508 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 508 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 509 

3. СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА .................................. 511 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 511 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 512 

4. КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА ....................................................................................... 513 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 513 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 515 

5. ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ .............................................................................................................................................................................................. 516 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 516 



  

v 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 517 

6. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ..................................................................................................................................................... 519 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 519 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 521 

7. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ .......................................................................................... 523 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 523 

8. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ..................................................................................................................................................................................... 526 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 526 

9. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА .................................................................................................................................................................... 529 
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ ............................................................................................................................................................................................................................................ 529 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 532 

10. КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА .................................................................................................................................... 535 
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) ....................................................................................................................................................................... 535 



  

1 

I. МИНИСТАРСТВА 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

2. Министар др Душан Вујовић 

3. Делокруг На основу члана 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство финансија обавља 

послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода; 

систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода; основе система доприноса за социјално осигурање и обезбеђивање 

финансирања обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; 

политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних финансија Републике Србије; координацију система управљања 

и спровођења програма финансираних из средстава Европске уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; 

макроекономску и фискалну анализу, квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна 

плата и зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и фондова 

организација обавезног социјалног осигурања; надзор над радом Централног регистра обавезног социјалног осигурања; јавне набавке; 

спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне монополе; девизни систем и кредитне односе са иностранством; надзор над применом 

прописа који се односе на промет роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са становишта девизног 

пословања и кредитних односа са иностранством и друге послове девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа 

са иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему, закључивање и примену међународних уговора о 

избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и слободне зоне; кредитно-

монетарни систем; банкарски систем; осигурање имовине и лица; систем плаћања и платни промет; хартије од вредности и тржиште 

капитала; систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа; књиговодство; приватизацију и санацију банака и других 

финансијских организација; пријављивање у стечајним поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне својине; 

својинско-правне и друге стварно-правне односе, изузев припреме закона којим се уређује право својине и друга стварна права; 

експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену Споразума о питањима сукцесије; остваривање 

алиментационих потраживања из иностранства; пружање правне помоћи поводом стране национализоване имовине обештећене 

међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе 

и организација обавезног социјалног осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле 

и интерне ревизије у јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним пословима; другостепени управни поступак у областима из 

делокруга министарства, у складу са законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене законом. Пореска 

управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: 

регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање пореза; пореску контролу; редовну и принудну наплату 

пореза и споредних пореских давања; откривање пореских кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о 

избегавању двоструког опорезивања; јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и друге послове одређене 

законом. Управа царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове државне управе и стручне послове који 
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се односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са иностранством, као и друге 

послове одређене законом 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Управа за трезор; Управа царина; Управа за дуван; Управа за јавни дуг; Управа за 

слободне зоне;  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању Закона о 

потврђивању Финансијског уговора Апекс 

зајам за мала и средња предузећа и друге 

приоритете III/Б између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке и Народне 

банке Србије  

Обезбеђивање повољних и дугорочних извора финансирања за мала и 

средња предузећа, предузећа средње тржишне капитализације и друге 

приоритете (друга кредитна линија од 150 милиона евра)  

 

 

НЕ  02. 2016.  

2 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Светске 

банке - Пројекат унапређења конкурентности 

и запошљавања (ЕРП) 

Пројекат унапређења конкурентности и запошљавања   

 

НЕ  02. 2016.  

3 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Светске 

банке за Пројекат оптимизације и 

модернизације државне управе (ЕРП) 

Пројекат оптимизације и модернизације државне управе   

 

НЕ  02. 2016.  

4 Предлог закона о планском систему у 

Републици Србији 

Уређује се спровођење, праћење спровођења, извештавање и вредновање 

резултата јавних политика, као и средњерочно планирање од стране органа 

државне управе  

 

 

НЕ  03. 2016.  

5 Предлог закона о уређењу професије 

проценитеља вредности непокретности 

С обзиром да у Републици Србији тренутно не постоји ни један пропис 

који регулише област процене вредности непокретности, а ради ефикасног 

упрaвљaња нeпoкрeтнoстимa и рeшaвaња брojних пoтрeбa друштва, 

потребно је уредити наведену област, односно дефинисати нaциoнaлне 

стaндaрде зa прoцeну врeднoсти стaмбeних нeкрeтнинa кojи би допринели 

стручнoсти и aдeквaтној oбучeнoсти прoцeнитeљa. Такође, потребно је и 

израдити закон и подзаконске прописе који би регулисали струку 

 

 

НЕ  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

прoцeнитeљa у смислу дефинисања критеријума зa обављање прoфeсиjе, 

потребе за континуираним усавршавањем и унапређењем струке, надзора, 

дисциплинских мера и друго 

6 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о начину и условима признавања права и 

враћању земљишта које је прешло у 

друштвену својину по основу 

пољопривредног земљишног фонда и 

конфискацијом због неизвршених обавеза из 

обавезног откупа пољопривредних производа 

Врши се усаглашавање са прописима који регулишу имовинско-правне 

односе на земљишту  

 

 

НЕ  03. 2016.  

7 Предлог закона о утврђивању јавног интереса 

за линијске инфраструктурне објекте 

Закон о утврђивању јавног интереса у циљу завршетка изградње путних 

праваца Е 75, Е 80, Е 763 и Обилазнице Београд  

 

 

НЕ  03. 2016.  

8 Предлог закона о потврђивању Оквирног 

споразума о зајму између Владе Републике 

Србије и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) 

Пројектни кредит за финансирање санирања последица земљотреса у 

Краљеву  

 

 

НЕ  03. 2016.  

9 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке - Пројекат унапређења 

објеката правосудних органа II фаза 

Пројекат унапређења објеката правосудних органа II фаза   

 

НЕ  03. 2016.  

10 Предлог закона о потврђивању Уговора о 

гаранцији између Републике Србије и немачке 

развојне банке - KfW (Енергетска ефикасност 

у преносним системима - Пројекат 

Трансбалкански коридор)  

Финансирање Пројекта Трансбалкански коридор - ЈП ЕМС   

 

НЕ  03. 2016.  

11 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Владе Републике Србије и Владе 

Емирата Абу Даби (Уједињени Арапски 

Емирати)  

Зајам за буџетску подршку   

 

НЕ  03. 2016.  

12 Предлог закона о финансирању локалне 

самоуправе 

Унапређује се систем финансирања јединица локалне самоуправе   

 

НЕ  03. 2016.  

13 Предлог закона о потврђивању Оквирног 

споразума о зајму између Владе Републике 

Србије и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ) 

Пројектни кредит у вези финансирања изградње и опремања затвора 

високе сигурности у Крагујевцу  

 

 

НЕ  04. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

14 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о спречавању прања новца и финансирања 

тероризма 

Европска унија донела је Четврту директиву о забрани употребе 

финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма. 

Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма усклађен је са одредбама наведене Директиве и 

послат је Европској комисији, ради давања мишљења  

 

 

НЕ  05. 2016.  

15 Предлог закона о изменама Закона о 

ограничавању располагања имовином у циљу 

спречавања тероризма 

Једна од основа по којима Влада утврђује листу означених лица је листа 

означених лица утврђених од стране Уједињених нација и других 

међународних организација у којима је Република Србија члан. Поступак 

означавања лица од стране Владе, а на предлог Министарства спољних 

послова се показао као веома спор и у супротности са начелом хитности 

које је по међународним стандардима у овој области потребно 

имплементирати, те је из тог разлога потребно изменити одредбе Закона 

како би се процедура измене листа убрзала  

 

 

НЕ  05. 2016.  

16 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Немачке 

развојне банке (КfW) - Пројекат развој 

тржишта биомасе фаза 1 

Пројекат - Развој тржишта биомасе фаза 1   

 

НЕ  06. 2016.  

17 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Светске 

банке - Други зајам за развој и 

реструктуирање предузећа СОЕ-ДПЛ (ЕРП) 

Други зајам за развој и реструктуирање предузећа СОЕ-ДПЛ   

 

НЕ  06. 2016.  

18 Предлог закона о царинској служби (АП) Уређује послове царинске службе, унутрашње уређење и руковођење, 

овлашћења царинских службеника и права, дужности и одговорности 

царинских службеника  

 

 

НЕ  06. 2016.  

19 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Светске 

банке - Додатно финансирање радова на 

Коридору 10 

Додатно финансирање радова на Коридору 10   

 

НЕ  06. 2016.  

20 Предлог закона о потврђивању Уговора о 

зајму за кредит између Владе Републике 

Србије и кинеске Export-Import банке 

Финансирање Пројекта изградње дела Аутопута Е-763, деонице Сурчин- 

Обреновац и Прељина- Пожега  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

21 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о експропријацији 

Изменама се врши усаглашавање са одредбама Закона о јавној својини, као 

и давање могућности да се врши експропријација у корист привредних 

друштава са мањинским државним уделом у капиталу  

 

 

НЕ  06. 2016.  

22 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Светске 

банке - Програмски зајам за развој јавних 

финансија и јавних предузећа ДПЛ-1 (ЕРП) 

Програмски зајам за развој јавних финансија и јавних предузећа ДПЛ-1   

 

НЕ  07. 2016.  

23 Предлог закона о потврђивању Уговора о 

кредиту између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Турске  

Финансирање Пројеката у области путне инфраструктуре у мање 

развијеним општинама  

 

 

НЕ  07. 2016.  

24 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Светске 

банке - Развој образовања у предшколском 

узрасту 

Развој образовања у предшколском узрасту   

 

НЕ  07. 2016.  

25 Предлог закона о завршном рачуну буџета 

Републике Србије за 2015. годину 

Утврђује укупно остварене приходе и примања и расходе и издатке, 

финансијски резултат буџета Републике Србије (буџетски дефицит или 

суфицит) и рачун финансирања  

 

 

НЕ  07. 2016.  

26 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о финансирању политичких активности 

Измене Закона о финансирању политичких активности врше се у циљу 

јасног дефинисања и разграничења обавеза Агенције, ДРИ и других органа 

у поступку контроле политичких активности и субјеката и прецизног 

утврђивања обавеза и механизама за транспарентност финансирања 

политичких субјеката  

 

 

НЕ  09. 2016.  

27 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Немачке 

развојне банке (КfW) - Програм 

водоснабдевања и канализације у општинама 

средње величине у Републици Србији, Фаза V 

Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у 

Републици Србији, Фаза V  

 

 

НЕ  10. 2016.  

28 Предлог закона о потврђивању Уговора о 

гаранцији између Републике Србије и Немачке 

развојне банке - KfW (Пројекат замене 

система за транспорт пепела и шљаке на 

ТЕНТ А)  

Финансирање Пројекта измене система за транспорт пепела и шљаке - ЈП 

ЕПС - ТЕНТ А  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

29 Предлог закона о потврђивању Уговора о 

гаранцији између Републике Србије и Немачке 

развојне банке - KfW (Програм за обновљиву 

енергију - Ветропарк Костолац)  

Финансирање програма за обновљиву енергију - Ветропарк Костолац - ЈП 

ЕПС  

 

 

НЕ  12. 2016.  

30 Предлог закона о буџету Републике Србије за 

2017. годину, са Нацртима одлука о давању 

сагласности на финансијске планове за 2017. 

годину: 1) Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање, 2) Републичког фонда 

за здравствено осигурање, 3) Националне 

службе за запошљавање, 4) Фонда за 

социјално осигурање војних осигураника (АП) 

Законом се уређују приходи и примања, расходи и издаци буџета 

Републике Србије за 2017. годину, његово извршавање, обим задуживања 

за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање 

гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних 

зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских 

корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава  

 

 

НЕ  12. 2016.  

31 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

зајму између Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке - Пројекат унапређења 

објеката правосудних органа III фаза 

Пројекат унапређења објеката правосудних органа III фаза   

 

НЕ  12. 2016.  

32 Предлог закона о потврђивању Закона о 

потврђивању Финансијског уговора Апекс 

зајам за мала и средња предузећа и друге 

приоритете III/Ц између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке и Народне 

банке Србије  

Обезбеђивање повољних и дугорочних извора финансирања за мала и 

средња предузећа, предузећа средње тржишне капитализације и друге 

приоритете (трећа кредитна линија од 200 милиона евра)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

33 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о акцизама (АП) 

Измене се врше у оквиру активности у вези са даљом постепеном 

хармонизацијом са прописима и стандардима ЕУ  

 

 

ДА  12. 2016.  

34 Предлог закона о буџетском систему (АП) Уређује се планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике 

Србије, аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, као и 

припрема и доношење финансијских планова организација за обавезно 

социјално осигурање; уређује се и буџетско рачуноводство и извештавање, 

финансијско управљање, контрола и ревизија корисника јавних средстава и 

буџета Републике Србије, буџета локалне власти и финансијских планова 

организација за обавезно социјално осигурање; надлежност и организација 

Управе за трезор, као органа управе у саставу Министарства финансија и 

трезора локалне власти, као и друга питања од значаја за функционисање 

буџетског система  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

35 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о дувану (АП) 

Измене се врше у циљу прецизирања појединих законских решења која се 

односе на производњу и промет дувана и дуванских производа  

 

 

ДА  12. 2016.  

36 Предлог закона о фискалним касама (АП) Доношење новог Закона о фискалним касама омогућиће имплементацију 

савремених техничких решења која ће створити услове за праћење 

оствареног промета преко фискалне касе у реалном времену од стране 

надлежних органа  

 

 

НЕ  12. 2016.  

37 Предлог закона о накнадама за коришћење 

јавних добара (АП) 

Доношењем Закона о накнадама за коришћење јавних добара обухватиће 

се све накнаде које се плаћају по основу коришћења добара која су 

посебним законом утврђена као природна богатства, добра од општег 

интереса и добра у општој употреби  

 

 

НЕ  12. 2016.  

38 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о преузимању акционарских друштава 

Измене закона односе се на потребу усаглашавање неконзистентности и 

контрадикторности у више законских прописа (првенствено имајући у виду 

Закон о привредним друштвима, у надлежности Министарства привреде), а 

све у циљу стварања функционалних предуслова за ефикаснију активност 

на домаћем тржишту капитала и финансијских инструмената  

 

 

НЕ  12. 2016.  

39 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о тржишту капитала 

Измене закона односе се на потребу усаглашавање неконзистентности и 

контрадикторности у више законских прописа (првенствено имајући у виду 

Закон о привредним друштвима, у надлежности Министарства привреде), а 

све у циљу стварања функционалних предуслова за ефикаснију активност 

на домаћем тржишту капитала и финансијских инструмената  

 

 

НЕ  12. 2016.  

40 Предлог закона о изменама и допунама 

Царинског закона 

Усклађивање одредби које се односе на продају царинске робе; 

усклађивање са Законом о улагањима; усклађивање са Законом о заштити 

података о личности  

 

 

ДА  12. 2016.  

41 Предлог закона о изменама и допунама Закона 

о слободним зонама 

Усклађивање са Царинским законом   

 

ДА  12. 2016.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Усклађени динарски износ из 

члана 13. став 3. Закона о 

доприносима за обавезно 

социјално осигурање, 

годишњим индексом 

потрошачких цена у 2015. 

години 

Члан 65а став 2. Закона о доприносима 

за обавезно социјално осигурање 

(„Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 

108/13, 57/14 и 68/14-др. закон) 

Усклађивање динарских износа индексом 

потрошачких цена у Републици Србији у 2015. 

години  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Усклађени динарски износи 

акциза из члана 9. став 1. тачка 

1), тачка 2. алинеја друга, тачка 

3) алинеја трећа, тачка 4), тачка 

5) алинеја трећа, тачка 6), тачка 

7) алинеја трећа, члана 9. став 

5, чл. 12, 12а, 14, 14а, члана 40а 

став 1. тачка 7) и члана 40г 

Закона о акцизама годишњим 

индексом потрошачких цена у 

2015. години  

Члан 17. ст. 1. и 5. и члан 40в ст. 1. и 2. 

Закона о акцизама („Службени гласник 

РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др. 

закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 

46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 

31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 

119/12, 47/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 

55/15) и члан 12. Закона о изменама и 

допунама Закона о акцизама („Службени 

гласник РС”, број 55/15) 

Динарски износи акциза на деривате нафте, 

биогорива и биотечности, алкохолна пића, 

пиво, кафу, течности за пуњење електронских 

цигарета, цигарете и цигаре и цигарилосе, као 

и динарски износи акцизе на деривате нафте, 

биогорива и биотечности до којих се остварује 

право на рефакцију плаћене акцизе, усклађују 

се годишњим индексом потрошачких цена у 

2015. години  

 

 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора са 

KfW у вези са одобравањем 

кредита ЈП ЕМС за 

финансирање Пројекта 

Трансбалкански коридор, уз 

гаранцију Републике Србије, и 

одређује састав делегације за 

вођење преговора  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и члан 

24. став 1. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Обезбеђење средстава у износу од 15 милиона 

евра за финансирање Пројекта Трансбалкански 

коридор-изградња преносног система 

Крагујевац-Краљево и правног основа за 

почетак преговора  

 

 

НЕ  01. 2016.  

4 Усклађени динарски 

неопорезиви износи пореза на 

доходак грађана из члана 9. 

став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 

15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 

1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7) и 

члана 21а став 2. Закона о 

Члан 12а став 2. Закона о порезу на 

доходак грађана („Службени гласник 

РС”, бр. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 

65/06-исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 

50/11, 91/11-УС, 93/12, 114/12-УС, 47/13, 

48/13-исправка, 108/13, 57/14 и 68/14-др. 

закон) 

Циљ овог подзаконског акта је усклађивање 

динарских износа индексом потрошачких цена 

у Републици Србији у 2015. години  

 

 

НЕ  01. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

порезу на доходак грађана, 

годишњим индексом 

потрошачких цена у 2015. 

години 

5 Закључак о усвајању Програма 

економских реформи за 2016. 

годину (АП) (ЕРП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Европска комисија је током септембра 2015. 

представила нови приступ у економском 

дијалогу земаља кандидата и Европске уније 

кроз нови концепт - Економски Програм 

реформи (ЕРП). Програм економских реформи 

је унапређени документ који је наследио 

Национални програм економских реформи. 

Овим документом утврђује се средњорочни 

оквир макроекономске и фискалне политике, 

са посебним акцентом на оцени фискалне и 

екстерне одрживости. Такође, документ 

садржи алтернативни макроекономски и 

фискални сценарио, анализу одрживости 

јавних финансија и могућих фискалних ризика, 

као и процену структурног и циклично 

прилагођеног фискалног дефицита. Овај 

документ обухвата и анализу кретања јавног 

дуга, пројекцију стања и отплате јавног дуга, 

као и програм за смањење дуга. У делу који 

покрива област структурних реформи дате су 

главне структурне препреке расту, као и 

конкретне реформске мере којима се 

непосредно подржава оквир политике, те мере 

структурних реформи које су по својој 

природи секторске, попут мера у области 

управљања јавним финансијама, транспорта, 

енергетике, образовања, животне средине, 

истраживања, индустрије, услуга, 

пољопривреде, социјалне инклузије и које су 

од највећег значаја за побољшање 

конкурентности и раста, укључујући у то и 

потребе за улагања у инфраструктуру. Кроз 

ЕРП се прати спровођење препорука са 

министарског дијалога на нивоу Европског 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

савета, а које је Република Србија у обавези да 

спроведе у процесу придруживања ЕУ  

6 Усклађени динарски износи из 

члана 56б став 2. тачка 1) и 

став 3. Закона о порезу на 

додату вредност 

Члан 56б став 4. Закона о порезу на 

додату вредност („Службени гласник 

РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 

61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – др. закон, 

142/14 и 83/15) 

Усклађивање динарских износа из члана 56б 

став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на 

додату вредност, индексом потрошачких цена 

у Републици у 2015. години  

 

 

НЕ  01. 2016.  

7 Одлука о износима просечних 

пондерисаних малопродајних 

цена и минималних акциза за 

дуванске прерађевине 

Члан 10. став 8. Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

22/01...55/15) и члан 6. став 1. Уредбе о 

начину и поступку утврђивања износа 

просечне пондерисане малопродајне 

цене цигарета, дувана за пушење и 

осталих дуванских прерађевина 

(„Службени гласник РС”, број 55/15) 

Врши се утврђивање износа просечне 

пондерисане малопродајне цене и минималне 

акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале 

дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за 

лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу 

дуванских прерађевина пуштених у промет у 

Републици Србији у другом полугодишту 

2015. године  

 

 

НЕ  01. 2016.  

8 Усклађени динарски износи 

акциза из члана 40а став 1. 

тачка 8) Закона о акцизама 

годишњим индексом 

потрошачких цена у 2015. 

години 

Члан 17. ст. 1. и 5. и члан 40в ст. 1. и 2. 

Закона о акцизама („Службени гласник 

РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др. 

закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 

46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 

31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 

119/12, 47/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 

55/15)  

Динарски износи акциза на цигарете, по 

периодима примене, усклађују се са годишњим 

индексом потрошачких цена у 2015. години  

 

 

НЕ  01. 2016.  

9 Усклађени износи накнаде из 

члана 32. став 3, члана 40. став 

3, члана 45. став 1. тачка 4) и 

члана 54. став 3. Закона о 

дувану  

Члан 32. ст. 4. и 5, члан 40. ст. 4. и 5, 

члана 45. ст. 2. и 3. и члана 54. ст. 4. и 5. 

Закона о дувану („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05...93/12 и 108/13) 

Врши се полугодишње усклађивање износа 

накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, 

члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. 

Закона о дувану са индексом потрошачких 

цена за друго полугодиште 2015. године  

 

 

НЕ  01. 2016.  

10 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора са 

Банком за развој Савета 

Европе, у вези са одобравањем 

зајма за санирање последица 

земљотреса у Краљеву, усваја 

Члан 10. став 1. Закона о јавном дугу 

(,,Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади (,,Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Правни основ за закључивање финансијског 

уговора и обезбеђење средстава за 

финансирање санације последица земљотреса 

у Краљеву  

 

 

НЕ  02. 2016.  



  

11 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

Нацрт финансијског уговора и 

овлашћује његов потписник 

11 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора и усваја 

Нацрт Финансијског уговора 

Апекс зајам за мала и средња 

предузећа и друге приоритете 

III/Б између Републике Србије 

и Европске инвестиционе 

банке и Народне банке Србије 

и овлашћује лице за 

потписивање наведеног 

уговора 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Обезбеђење повољних и дугорочних извора 

финансирања за мала и средња предузећа, 

предузећа средње тржишне капитализације и 

друге приоритете и правног основа за 

закључивање Финансијског уговора  

 

 

НЕ  02. 2016.  

12 Одлука о избору правног 

саветника за послове са 

финансијским дериватима (АП) 

Члан 53. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12,14/15 и 68/15) 

Избор правних саветника у циљу преговарања 

ИСДА споразума са пословним банкама  

 

 

НЕ  02. 2016.  

13 Закључак којим се прихватају 

Извештај са преговора и Нацрт 

финансијског уговора између 

KfW и ЈП ЕМС и усваја Нацрт 

уговора о гаранцији између 

Републике Србије и KfW 

(Пројекат Трансбалкански 

коридор) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и члан 

24. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Обезбеђење средстава у износу од 15 милиона 

евра за финансирање Пројекта Трансбалкански 

коридор-изградња преносног система 

Крагујевац-Краљево и правног основа за 

закључивање Уговора о гаранцији  

 

 

НЕ  02. 2016.  

14 Уредба о садржини, начину 

припреме и оценe капиталних 

пројеката (AП, ЕРП) 

Члан 54а Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 

исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - др. 

закон) 

Регулисање материје у области капиталних 

пројеката  

 

 

НЕ  02. 2016.  

15 Уредба о издавању доплатне 

поштанске марке "Кров 2016"  

Члан 2. став 2. Закона о издавању 

доплатне поштанске марке ("Службени 

гласник РС", број 61/05)  

Финансирање социјално хуманитарних 

активности на унапређењу положаја 

најугроженијих породица избеглих и интерно 

расељених лица - куповина кућа ради 

решавања стамбеног питања  

 

 

НЕ  02. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

16 Одлука о избору правног 

саветника за емисију 

еврообвезница 

Члан 53. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12,14/15 и 68/15) 

Влада одлучује о емитовању дугорочних 

државних хартија од вредности  

 

 

НЕ  02. 2016.  

17 Закључак којим се утврђује 

делегација за преговоре са 

пословним банкама у вези 

послова са финансијским 

дериватима (АП) 

Члан 11. Закона о јавном дугу 

(,,Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Преговарање ИСДА споразума са пословним 

банкама  

 

 

НЕ  02. 2016.  

18 Одлуке о емисији дугорочних 

државних хартија од вредности 

за други квартал 2016. године 

Члан 5. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15) и члан 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 и 

44/14)  

Влада одлучује о емитовању дугорочних 

државних хартија од вредности. Број одлука 

зависи од потреба финансирања буџетског 

дефицита и рефинансирања јавног дуга  

 

 

НЕ  03. 2016.  

19 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о царински дозвољеном 

поступању 

Члан 10, члан 20, члан 22. став 5, члан 

28, члан 35. став 2, члан 37. став 3, члан 

57, члан 59. став 4, члан 91. став 3, члан 

101. ст. 1, 4. и 7, члан 107. став 3, члан 

110. став 5, члан 114. став 2, члан 115. 

став 2, члан 121. став 6, члан 124. став 1, 

члан 126, члан 128. став 3, члан 138. став 

4, члан 144. став 4, члан 145. став 2. 

тачка 3), члан 146. став 4, члан 148, члан 

150. став 1. тачка 1) алинеја прва, члан 

156. став 2, члан 158, члан 160. став 1. 

тачка 5), члан 168, члан 169. став 2, члан 

173. став 2, члан 174. став 2, члан 175. 

став 2, члан 180. став 2, члан 188. ст. 3. и 

5, члан 201. став 3, члан 203. став 3, члан 

208. став 4, члан 209. ст. 3. и 5, члан 210. 

став 2, члан 217. став 1. тачка 6), члан 

221. став 4. тачка 2), члан 222, члан 225. 

став 6, члан 227. став 2, члан 229. став 2, 

члан 236, члан 251. став 4, члан 255. став 

Усклађивање са Конвенцијом о заједничком 

транзитном поступку и Конвенцијом о 

поједностављењу формалности у трговини 

робом  

 

 

ДА  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

5, члан 260. став 3, члан 268. став 2, члан 

276. став 1, члан 277, члан 288. став 3. 

Царинског закона („Службени гласник 

РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) 

20 Закључак којим се овлашћују 

лица за потписивање Захтева за 

повлачење и располагање 

средствима кредита по 

Споразуму између Владе 

Републике Србије и Фонда за 

развој Абу Дабија за 

финансирање развоја система 

за наводњавање - I фаза 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Повлачење кредитних средстава за 

финансирање развоја система за наводњавање 

- I фаза, након што се закључе уговори са 

изабраним извођачима  

 

 

НЕ  03. 2016.  

21 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора о 

закључивању Споразума о 

зајму између Владе Републике 

Србије и Банке за развој Савета 

Европе и усваја нацрт 

наведеног споразума и 

овлашћује лице за његово 

потписивање 

Члан 10. став 1. Закона о јавном дугу 

(,,Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11и 68/15) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади (,,Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07 и 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 

44/14) 

Обезбеђење финансијских средстава за 

изградњу и опремање затвора високе 

сигурности у Крагујевцу и правног основа за 

закључивање финансијског уговора  

 

 

НЕ  03. 2016.  

22 Уредба о издавању доплатне 

поштанске марке за припрему 

спортиста за Параолимпијске 

игре у Бразилу 2016. године  

Члан 2. став 2. Закона о издавању 

доплатне поштанске марке ("Службени 

гласник РС", број 61/05)  

Финансирање активности од ширег 

друштвеног значаја, припрема 

параолимпијских репрезентација и њиховог 

учешћа на Параолимпијским играма у Бразилу 

2016. године  

 

 

НЕ  03. 2016.  

23 Закључак којим се прихвата 

Споразум између Владе 

Републике Србије и Владе 

Швајцарске Конфедерације, уз 

координацију Светске банке у 

вези са донацијом за Пројекат 

„Техничка подршка Републици 

Србији за наставак реформе 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Спровођењем дугорочног пројекта који ће 

бити финансиран од стране Швајцарске Владе, 

уз координацију Светске банке, обезбедиће се 

наставак започетих реформи у области 

корпоративног финансијског извештавања и 

ревизије у Србији са циљем да се: - измене 

одговарајући прописи ради постизања потпуне 

усклађености са захтевима правних тековина 

ЕУ; - унапреде постојећи институционални 

 

 

НЕ  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

корпоративног финансијског 

извештавања и ревизије” 

капацитети; - обезбеди јачање свести о значају 

квалитетног и транспарентног финансијског 

извештавања у Републици Србији и др.  

24 Закључак којим се усваја 

Основа за вођење преговора о 

реструктурирању дуга 

Републике Србије према 

Чешкој Републици 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Регулисање дуга Републике Србије из периода 

клириншког обрачуна плаћања СФРЈ према 

ЧСФР  

 

 

НЕ  04. 2016.  

25 Закључак којим се утврђује 

Основа за преговоре са 

кинеском Export-Import банком 

у вези са одобравањем кредита 

за финансирање Пројекта 

изградње дела Аутопута Е-763, 

деонице Сурчин - Обреновац и 

Прељина - Пожега и одређује 

састав делегације Републике 

Србије за преговоре  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Обезбеђење средстава за финансирање 

изградње нових деоница на Коридору XI и 

правног основа за вођење преговора  

 

 

НЕ  04. 2016.  

26 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора и усваја 

Нацрт уговора о кредиту 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Турске за финансирање 

пројеката у области путне 

инфраструктуре у мање 

развијеним општинама и 

овлашћује лице за потписивање 

наведеног уговора 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Закључивање Уговора о кредиту за 

финансирање пројеката у области путне 

инфраструктуре у мање развијеним општинама  

 

 

НЕ  04. 2016.  

27 Уредба о издавању доплатне 

поштанске марке "Недеља 

Црвеног крста"  

Члан 2. став 2. Закона о издавању 

доплатне поштанске марке ("Службени 

гласник РС", број 61/05)  

Финансирање активности од ширег 

друштвеног значаја које спроводи Црвени крст 

Србије према програму одобреном од 

министарства надлежног за област здравља  

 

 

НЕ  04. 2016.  

28 Уредба о процедурама за 

управљање неправилностима у 

Члан 68б став 2. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, бр. 

  

 

НЕ  04. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

поступању са средствима 

Европске уније 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - исправка, 108/13 и 142/14, 68/15 – 

др.закон) 

29 Уредба о финансијским 

дериватима (АП) 

Члан 10. Закона о јавном дугу 

(,,Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15)  

Дефинишу се услови за спровођење 

трансакција са финансијским дериватима ради 

управљања ризиком, у циљу смањивања или 

елиминисања ризика од промене курса и 

других ризика  

 

 

НЕ  05. 2016.  

30 Закључак којим се утврђује 

Платформа за учешће 

делегације Републике Србије 

на Годишњем састанку Одбора 

гувернера Европске банке за 

обнову и развој (ЕБРД)  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Дефинисање текста платформе и одређивање 

састава делегације за учешће Републике 

Србије на Годишњем састанку Одбора 

гувернера ЕБРД  

 

 

НЕ  05. 2016.  

31 Уредба о издавању доплатне 

поштанске марке "Изградња 

Спомен -храма Светог Саве"  

Члан 2. став 2. Закона о издавању 

доплатне поштанске марке ("Службени 

гласник РС", број 61/05)  

Финансирање грађевинско-занатских радова и 

радова на уређењу ентеријера Спомен-храма 

Светог Саве, пројекта од јавног интереса од 

највеће важности  

 

 

НЕ  05. 2016.  

32 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора са 

кинеском Export-Import банком 

у вези са одобравањем кредита 

за финансирање Пројекта 

изградње дела Аутопута Е-763, 

деонице Сурчин - Обреновац и 

Прељина - Пожега, усваја 

Нацрт уговора о зајму и 

овлашћује потписник 

наведеног уговора  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Обезбеђење средстава за финансирање 

изградње нових деоница на Коридору XI и 

правног основа за потписивање Уговора о 

зајму  

 

 

НЕ  05. 2016.  

33 Усклађени динарски износи из 

Тарифе републичкиг 

адмиистративних такси 

Члан 28. Закона о републичким 

административним таксама ("Службени 

гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 

53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 

42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 

Усклађивање динарских износа такси из 

Одељка А Тарифе прописаних Законом о 

републичким административним таксама 

извршиће се у 2016. години применом индекса 

потрошачких цена, за период од 1. маја 2015. 

године до 30. априла 2016. године. 

 

 

НЕ  05. 2016.  
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Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. 

закон, 57/14, 45/15 и 83/15) 

Усклађивање динарских износа такси из 

Одељка А Тарифе прописаних Законом о 

изменама и допунама Закона о републичким 

административним таксама извршиће се у 

2016. години применом индекса потрошачких 

цена, за период од 1. новембра 2015. године до 

30. априла 2016. године  

34 Одлука о врстама девиза у 

којим се плаћају републичке 

административне таксе код 

дипломатско-конзуларних 

представништава Републике 

Србије и о висини курса динара 

за прерачунавање динарских 

износа такси у девизе 

Члан 4. став 2. Закона о републичким 

административним таксама ("Службени 

гласник РС", бр. 43/03, 51/03 - исправка, 

53/04, 42/05, 61/05, 101/05 - др. закон, 

42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 

50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13-др. 

закон, 57/14, 45/15 и 83/15) 

Утврђују се врсте девиза, односно ефективног 

страног новца у којим се за захтеве код ДКП 

надлежном органу у Републици Србији, такса 

плаћа и висину званичног средњег курса 

динара на дан 30. априла 2016. године који 

служи за прерачунавање прописаних 

динарских износа такси у девизе  

 

 

НЕ  05. 2016.  

35 Закључак којим се усваја 

Нацрт писма којим се 

потврђује да зајмови за 

кориснике спадају у делокруг 

Оквирног споразума између 

Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке и 

овлашћује лице за потписивање 

писма 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Потврђивање да зајмови Европске 

инвестиционе банке који се одобравају 

корисницима спадају у делокруг Оквирног 

споразума између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке, којим се 

регулишу активности ЕИБ у Републици Србији  

 

 

НЕ  05. 2016.  

36 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора о 

реструктурирању дуга 

Републике Србије према 

Словачкој Републици, усваја 

Нацрт уговора и овлашћује 

његов потписник 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Регулисање дуга Републике Србије из периода 

клириншког обрачуна плаћања СФРЈ према 

ЧСФР  

 

 

НЕ  05. 2016.  

37 Закључак о прихватању 

Извештаја о пословању 

слободних зона у Републици 

Србији за 2015. годину  

Члан 11. став 4. Закона о слободним 

зонама („Службени гласник РС”, број 

62/06) и члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 

Привредна друштва за управљање слободном 

зоном дужна су да у року од 90 дана по истеку 

календарске године доставе Управи за 

слободне зоне годишње извештаје о пословању 

у слободној зони за предходну годину  

 

 

НЕ  05. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

– исправка, 101/07 , 65/08, 16/11, 68/12 - 

УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14) 

38 Одлука о избору најповољније 

понуде - избор банака за 

емисију еврообвезница 

Члан 53. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12,14/15 и 68/15) 

Избор банака за емисију еврообвезница   

 

НЕ  06. 2016.  

39 Закључак којим се овлашћују 

лица за потписивање Захтева за 

повлачење и располагање 

средствима кредита према 

Уговору о кредиту за 

повлашћеног купца између 

Владе Републике Србије и 

кинеске Export-Import банке за 

финансирање Пројекта 

изградње дела Аутопута Е-763, 

деонице Сурчин- Обреновац и 

Прељина- Пожега  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Повлачење кредитних средстава за 

финансирање Пројекта изградње дела 

Аутопута Е-763, деонице Сурчин- Обреновац и 

Прељина- Пожега, након што кредит постане 

оперативан  

 

 

НЕ  06. 2016.  

40 Закључак којим се усваја текст 

Oбвезнице издате у име и за 

рачун Републике Србије у 

складу са Одлуком о издавању 

некаматоносне и непреносиве 

обвезнице на позив ради 

одржавања вредности капитала 

Међународне банке за обнову и 

развој и овлашћује лице да је 

потпише и депонује код 

Народне банке Србије  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Усвајање текста обвезнице и давање 

овлашћења лицу да је у име Владе, као 

заступника Републике Србије, потпише и 

депонује код Народне банке Србије  

 

 

НЕ  06. 2016.  

41 Одлука о издавању 

некаматоносне и непреносиве 

обвезнице на позив ради 

одржавања вредности капитала 

Републике Србије у капиталу 

Међународне банке за обнову и 

развој (ЕБРД) 

Члан 5. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11и 68/15) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14)  

Република Србија издаје некаматоносну и 

непреносиву обвезницу на позив ради 

одржавања вредности капитала Међународне 

банке за обнову и развој  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

42 Закључак којим се овлашћују 

лица за потписивање Захтева за 

повлачење и располагање 

средствима кредита према 

Уговору између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Турске за 

финансирање пројеката у 

области путне инфраструктуре 

у мање развијеним општинама 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Повлачење кредитних средстава за 

финансирање пројеката у области путне 

инфраструктуре у мање развијеним 

општинама, након што кредит постане 

оперативан  

 

 

НЕ  06. 2016.  

43 Одлука о емисији дугорочних 

државних хартија од вредности 

на иностраном финансијском 

тржишту 

Члан 5. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15) и члан 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 и 

44/14)  

Влада одлучује о емитовању дугорочних 

државних хартија од вредности  

 

 

НЕ  06. 2016.  

44 Фискална стратегија за 2017. 

годину са пројекцијама за 2018. 

и 2019. годину 

Члан 27в став 1. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС”, бр. 

54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15) 

Фискална стратегија утврђује краткорочне и 

средњорочне циљеве фискалне политике за 

три узастопне фискалне године; садржи 

средњорочне пројекције макроекономских и 

фискалних агрегата и индикатора, смернице и 

циљеве економске и фискалне политике за 

средњорочни период, консолидовани буџет 

општег нивоа државе, стратегију управљања 

јавним дугом и слично  

 

 

НЕ  06. 2016.  

45 Уредба о регулисању начина 

управљања државном 

финансијском имовином и 

наплате државних 

потраживања 

Члан 27. став 1. алинеја 3. Закона о 

Агенцији за осигурање депозита 

("Службени гласник РС", број 14/15) 

Постизање међуинституционалног консензуса 

о начину управљања државном имовином и 

наплатом државног потраживања којом 

Агенција за осигурање депозита управља у име 

и за рачун Републике Србије  

 

 

НЕ  06. 2016.  

46 Одлука о оснивању, почетку и 

престанку рада царинарница, 

царинских испостава, одсека и 

реферата (АП) 

Члан 254. став 3. Царинског закона 

(„Службени гласник РС”, бр. 73/03, 

61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. закон 

и 9/10 – УС), а у вези са чланом 310. став 

1. Царинског закона („Службени гласник 

Одлука прописује седиште Управе царина и 

њених подручних органа -царинарница, као и 

царинске испоставе, одсеке и царинске 

реферате који врше послове из надлежности 

царинарница  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) и члан 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 и 44/14) 

47 Стратегија за сузбијање 

неправилности и превара у 

поступању са финансијским 

средствима Европске уније и 

Акциони план за спровођење 

стратегије (АП) 

Члан 45. 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 и 44/14) 

Сврха доношења Стратегије јесте 

обезбеђивање квалитетне и ефикасне заштите 

финансијских интереса ЕУ у једнакој мери и 

на исти начин као и када је реч о сопственим 

средствима, што ће се остварити 

координацијом активности на успостављању 

нормативног, институционалног и оперативног 

оквира, као и дефинисањем ризика, циљева и 

мера који ће допринети ефикаснијој борби 

против неправилности, превара и корупције, 

кроз унапређење сарадње између надлежних 

институција, на националном и међународном 

нивоу  

 

 

НЕ  06. 2016.  

48 Одлуке о емисији дугорочних 

државних хартија од вредности 

за трећи квартал 2016. године 

Члан 5. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15) 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 и 

44/14)  

Влада одлучује о емитовању дугорочних 

државних хартија од вредности. Број одлука 

зависи од потреба финансирања буџетског 

дефицита и рефинансирања јавног дуга  

 

 

НЕ  06. 2016.  

49 Одлука о износима просечних 

пондерисаних малопродајних 

цена и минималних акциза за 

дуванске прерађевине 

Члан 10. став 8. Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

22/01...55/15) и члан 6. став 1. Уредбе о 

начину и поступку утврђивања износа 

просечне пондерисане малопродајне 

цене цигарета, дувана за пушење и 

осталих дуванских прерађевина 

(„Службени гласник РС”, број 55/15) 

Врши се утврђивање износа просечне 

пондерисане малопродајне цене и минималне 

акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале 

дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за 

лулу, дуван за жвакање и бурмут), на основу 

дуванских прерађевина пуштених у промет у 

Републици Србији у првом полугодишту 2016. 

године  

 

 

НЕ  07. 2016.  

50 Усклађени износи накнаде из 

члана 32. став 3, члана 40. став 

3, члана 45. став 1. тачка 4) и 

Члан 32. ст. 4. и 5, члан 40. ст. 4. и 5, 

члана 45. ст. 2. и 3. и члана 54. ст. 4. и 5. 

Закона о дувану („Службени гласник 

Доношењем овог акта врши се полугодишње 

усклађивање износа накнада из члана 32. став 

3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и 

 

 

НЕ  07. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

члана 54. став 3. Закона о 

дувану 

РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 

и 108/13) 

члана 54. став 3. Закона о дувану са индексом 

потрошачких цена за прво полугодиште 2016. 

године Закон о дувану  

51 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора са 

KfWу вези са одобравањем 

кредита ЈП „Електропривреда 

Србије” за финансирање 

Пројекта замене система за 

транспорт пепела и шљаке на 

ТЕНТ А, уз гаранцију 

Републике Србије, и одређује 

састав делегације за вођење 

преговора  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и члан 

24. став 1. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Обезбеђење средстава у износу од 45 милиона 

евра за финансирање Пројекта замене система 

за транспорт пепела и шљаке на ТЕНТ А, и 

правног основа за почетак преговора  

 

 

НЕ  08. 2016.  

52 Уредба о издавању доплатне 

поштанске марке "Недеља 

солидарности"  

Члан 2. став 2. Закона о издавању 

доплатне поштанске марке ("Службени 

гласник РС", број 61/05)  

Финансирање активности од ширег 

друштвеног значаја које спроводи Црвени крст 

Србије према програму одобреном од 

министарства надлежног за област здравља  

 

 

НЕ  08. 2016.  

53 Закључак којима се овлашћује 

лице за потписивање писма 

кojе се упућује 

Mултилaтeрaлној aгeнциjи зa 

гaрaнтoвaњe инвeстициja 

(MИГА) и даје сагласност 

Владе Републике Србије да 

MИГА изда гаранцију која се 

односи на некомерцијалне 

ризике  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Континуирана подршка Mултилaтeрaлне 

aгeнциjе зa гaрaнтoвaњe инвeстициja 

Републици Србији, у циљу обезбеђења даљег 

прилива страних директних инвестиција и 

подршке развоју приватног сектора  

 

 

НЕ  09. 2016.  

54 Одлуке о емисији дугорочних 

државних хартија од вредности 

за четврти квартал 2016. 

године 

Члан 5. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15) 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 и 

44/14)  

Влада одлучује о емитовању дугорочних 

државних хартија од вредности. Број одлука 

зависи од потреба финансирања буџетског 

дефицита и рефинансирања јавног дуга  

 

 

НЕ  09. 2016.  
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55 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора са 

пословним банкама у вези 

послова са финансијским 

дериватима (АП) 

Члан 11. Закона о јавном дугу 

(,,Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) и Члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Преговарање ИСДА споразума са пословним 

банкама  

 

 

НЕ  09. 2016.  

56 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора са 

Европском инвестиционом 

банком о одобравању Апекс 

зајма за мала и средња 

предузећа и друге приоритете 

III/Ц и одређује састав 

делегације Републике Србије за 

преговоре 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Обезбеђење повољних и дугорочних извора 

финансирања за мала и средња предузећа, 

предузећа средње тржишне капитализације и 

друге приоритете и правног основа за вођење 

преговора  

 

 

НЕ  09. 2016.  

57 Закључак којим се прихватају 

Извештај са преговора и Нацрт 

финансијског уговора између 

KfW и ЈП „Електропривреда 

Србије” за финансирање 

Пројекта замене система за 

транспорт пепела и шљаке на 

ТЕНТ А и усваја Нацрт уговора 

о гаранцији између Владе 

Републике Србије и KfW 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и члан 

24. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Обезбеђење средстава у износу од 45 милиона 

евра за финансирање Пројекта замене система 

за транспорт пепела и шљаке на ТЕНТ А, и 

правног основа за закључивање Уговора о 

гаранцији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

58 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора са 

KfWу вези са одобравањем 

кредита ЈП „Електропривреда 

Србије” за финансирање 

Пројекта обновљиви извори 

Костолац (ветропарк и солар), 

уз гаранцију Републике Србије, 

и одређује састав делегације за 

вођење преговора 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и члан 

24. став 1. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Обезбеђење средстава у износу од 80 милиона 

евра за финансирање Пројекта обновљиви 

извори Костолац (ветропарк и солар) и правног 

основа за преговоре  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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59 Закључак којим се утврђује 

Платформа за учешће 

делегације Републике Србије 

на годишњем заседању 

Групације Светске банке 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Дефинисање текста платформе и одређивање 

састава делегације за учешће на годишњем 

заседању Групације Светске банке (пролећно и 

јесење)  

 

 

НЕ  10. 2016.  

60 Ревидирана Фискална 

стратегија за 2017. годину са 

пројекцијама за 2018. и 2019. 

годину  

Члан 27г Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-

исправка, 108/13, 142/14 и 68/15) 

Ревидирана Фискална стратегија утврђује 

краткорочне и средњорочне циљеве фискалне 

политике за три узастопне фискалне године; 

садржи средњорочне пројекције 

макроекономских и фискалних агрегата и 

индикатора, смернице и циљеве економске и 

фискалне политике за средњорочни период, 

консолидовани буџет општег нивоа државе, 

стратегију управљања јавним дугом и слично  

 

 

НЕ  10. 2016.  

61 Закључак о усвајању 

Консолидованог извештаја 

Републике Србије за 2015. 

годину 

Члан 78. став 1. тачка 1. подтачка 6. 

Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14 

и 68/15) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се консолидовани извештај 

Републике Србије на основу података из 

завршних рачуна: буџета Републике Србије, 

организација за обавезно социјално осигурање 

и консолидованог извештаја Републичког 

фонда за здравствено осигурање, буџета 

аутономних покрајина, буџета општина и 

консолидованих извештаја градова и града 

Београда  

 

 

НЕ  11. 2016.  

62 Закључак којим се прихвата 

Извештај са преговора и усваја 

Нацрт финансијског уговора 

Апекс зајам за мала и средња 

предузећа и друге приоритете 

III/Ц између Републике Србије 

и Европске инвестиционе 

банке и Народне банке Србије 

и овлашћује лице за 

потписивање наведеног 

уговора 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Обезбеђење повољних и дугорочних извора 

финансирања за мала и средња предузећа, 

предузећа средње тржишне капитализације и 

друге приоритете и правног основа за 

закључивање Финансијског уговора  

 

 

НЕ  11. 2016.  
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63 Уредба о усклађивању 

номенклатуре Царинске тарифе 

за 2017. годину 

Члан 3. став 8. Закона о Царинској 

тарифи („Службени гласник РС”, бр. 

62/05, 61/07 и 5/09) 

Усклађивање са Комбинованом 

номенклатуром ЕУ за 2017. годину  

 

 

ДА  11. 2016.  

64 Стратегија развоја слободних 

зона у Републици Србији за 

период од 2017 до 2022. године 

Члан 45. став 1. Закона о Влади 

(,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05- исправка, 101/07 и 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 44/14) 

Стратегија дефинише основне развојне правце 

слободних зона у Републици Србији и начине 

њиховог остваривања у наредном периоду  

 

 

НЕ  11. 2016.  

65 Закључак којим се прихватају 

Извештај са преговора и Нацрт 

финансијског уговора између 

KfW и ЈП „Електропривреда 

Србије” и усваја Нацрт уговора 

о гаранцији између Републике 

Србије и KfW  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) и члан 

24. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Обезбеђење средстава у износу од 80 милиона 

евра за финансирање Пројекта обновљиви 

извори Костолац (ветропарк и солар) и правног 

основа за закључивање Уговора о гаранцији  

 

 

НЕ  11. 2016.  

66 Уредба о Методологији 

примене предности изражене у 

цени, у поступцима јавних 

набавки у којима је критеријум 

економски најповољнија 

понуда  

Члан 86. став 13. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РСˮ, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, 

бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС 44/14)  

Примена члана 76. Споразума о стабилизацији 

и придруживању између Европских заједница 

и њихових држава чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране којим је, 

између осталог, предвиђено да ће након 

ступања на снагу овог споразума, Србија сваку 

предност дату домаћим предузећима 

претворити у предност изражену у цени, и у 

периоду од 5 година ће постепено смањити ту 

предност у складу са динамиком наведеном у 

овом споразуму  

 

 

НЕ  12. 2016.  

67 Уредба о одабиру и евалуацији 

пројеката за чију реализацију 

Република Србија врши 

директно задуживање или 

издаје гаранцију 

Члан 9. Закона о јавном дугу 

(,,Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11 и 68/15) 

Дефинисање критеријума за избор 

инвестиционих пројеката који се финансирају 

из пројектних зајмова  

 

 

НЕ  12. 2016.  

68 Уредба о правилима за доделу 

државне помоћи за обављање 

услуга од општег економског 

интереса (АП) 

Члан 24. Закона о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РС”, број 

51/09) 

Према НПАА потребно је регулисање правила 

за доделу државне помоћи за услуге од општег 

интереса; припремљен је Предлог измене 

Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 

која би била допуњена свим правилима за 

 

 

ДА  12. 2016.  
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доделу држaвне пoмoћи у oблику нaкнaдe зa 

пружaњe услуга од општег економског 

интереса, а која су садржана у SGEI пакету 

прописа; Предлог уредбе прослеђен је 

Европској комисији на давање сагласности  

69 Одлука о условима и начину за 

смањење царинских дажбина 

на одређену робу, односно за 

изузимање одређене робе од 

плаћања царинских дажбина у 

2017. години 

Члан 30. став 6. Царинског закона 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/10, 

111/12 и 29/15) 

Увоз сировина по сниженој стопи царине, 

односно изузимање од плаћања царине за 

одређену робу  

 

 

НЕ  12. 2016.  

70 Уредба о правилима за доделу 

државне помоћи (АП) 

Члан 24. Закона о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РС”, број 

51/09) 

Потребно је ускладити правила за доделу 

државне помоћи и изменити у Уредби о 

правилима за доделу државне помоћи следеће: 

1) Правила која се односе на област културе и 

медија; 2) Правила везана за заштиту животне 

средине (инвестициона помоћ за енергетску 

ефикасност у зградама, промоцију, рециклажу 

отпада, енергетску инфраструктуру и др); 3) 

Правила хоризонталне државне помоћи из 

GBER регулативе (МСП, запошљавање, 

широко појасне мреже доделу државне помоћи 

у облику ризичног капитала, државна помоћ за 

истраживачку инфраструктуру, надокнаду 

трошкова пружања помоћи лицима која се 

теже запошљавају, отклањање штета 

проузрокованих природним непогодама, за 

спорт и мултифункционалну рекреациону 

инфраструктуру, као и за локалну 

инфраструктуру); 4) Правила која се односе на 

санацију и реструктурирање (привредних 

субјеката у тешкоћама); 5) Правила која се 

односе на регионалну државну помоћ; 6) 

Правила у вези са одређивањем висине 

годишње премије на гаранцију, која се даје на 

позајмице МСП односно премије које не 

представљају државну помоћ и правила у вези 

 

 

ДА  12. 2016.  
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са израчунавањем висине државне помоћи у 

случају да гаранције садрже елементе државне 

помоћи; 7) Правила у вези са дефинисањем 

појма тржишног ризика али и у којим 

случајевима је дозвољено осигурање од 

привремено нетржишних ризика и под којим 

условима; 8) Правила везана за пореске 

олакшице или ослобађање од плаћања пореза 

као инструмената за доделу државне помоћи; 

9) Правила за доделу државне помоћи за 

затварање неконкурентних рудника угља и 

покривање трошкова пратећих активности; 10) 

Посебна правила за доделу државне помоћи у 

облику накнаде за обављање железничког или 

друмског путничког саобраћаја. Потребно је 

додатно дефинисање одређених појмова 

везаних за доделу државне помоћи 

авиопревозницима за отварање нових линија; 

11) Правила за доделу државне помоћи за 

производњу аудиовизуелних дела  

71 Уредба о измени и допуни 

Уредбе о поступку и начину 

пријављивања државне помоћи 

(АП) 

Члан 24. Закона о контроли државне 

помоћи („Службени гласник РС”, број 

51/09) 

Прецизирање права заинтересованих лица у 

погледу подношења Комисији за контролу 

државне помоћи захтева за покретање 

поступка контроле нaвoднo нeзaкoните 

државне помоћи или злoупoтрeбе државне 

пoмoћи; Предлог уредбе прослеђен је 

Европској комисији на давање сагласности  

 

 

НЕ  12. 2016.  

72 Одлуке о емисији дугорочних 

државних хартија од вредности 

за први квартал 2017. године 

Члан 5. став 3. Закона о јавном дугу 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 

107/09, 78/11, 68/15) 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 и 

44/14)  

Влада одлучује о емитовању дугорочних 

државних хартија од вредности. Број одлука 

зависи од потреба финансирања буџетског 

дефицита и рефинансирања јавног дуга  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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73 Усклађени динарски износи 

пореза на употребу, држање и 

ношење добара  

Члан 27а Закона о порезима на употребу, 

држање и ношење добара („Службени 

гласник РС”, бр. бр. 26/01 , 80/02 , 43/04 , 

132/04 - др. пропис, 112/05 - др. пропис, 

114/06 - др. пропис, 118/07 - др. пропис, 

114/08 - др. пропис, 31/09 , 106/09 - др. 

пропис, 95/10 - др. пропис, 101/10 , 24/11 

, 100/11 - др. пропис, 120/12 - др. пропис, 

113/13, и 140/14 - др. пропис)  

Циљ овог подзаконског акта јесте да се износи 

пореза на употребу моторних возила, пловила, 

ваздухополова и на регистровано оружје, за 

плаћање тог пореза за наредну годину ускладе 

са индексом потрошачких цена за претходних 

дванаест месеци, према подацима републичке 

организације надлежне за послове статистике  

 

 

НЕ  12. 2016.  

74 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о условима и начину за 

примену мера за заштиту права 

интелектуалне својине на 

граници 

Члан 287. Царинског закона („Службени 

гласник РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) 

Усклађивање са Царинским законом (заштита 

података о личности)  

 

 

ДА  12. 2016.  

75 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о царински дозвољеном 

поступању 

Члан 10, члан 20, члан 22. став 5, члан 

28, члан 35. став 2, члан 37. став 3, члан 

57, члан 59. став 4, члан 91. став 3, члан 

101. ст. 1, 4. и 7, члан 107. став 3, члан 

110. став 5, члан 114. став 2, члан 115. 

став 2, члан 121. став 6, члан 124. став 1, 

члан 126, члан 128. став 3, члан 138. став 

4, члан 144. став 4, члан 145. став 2. 

тачка 3), члан 146. став 4, члан 148, члан 

150. став 1. тачка 1) алинеја прва, члан 

156. став 2, члан 158, члан 160. став 1. 

тачка 5), члан 168, члан 169. став 2, члан 

173. став 2, члан 174. став 2, члан 175. 

став 2, члан 180. став 2, члан 188. ст. 3. и 

5, члан 201. став 3, члан 203. став 3, члан 

208. став 4, члан 209. ст. 3. и 5, члан 210. 

став 2, члан 217. став 1. тачка 6), члан 

221. став 4. тачка 2), члан 222, члан 225. 

став 6, члан 227. став 2, члан 229. став 2, 

члан 236, члан 251. став 4, члан 255. став 

5, члан 260. став 3, члан 268. став 2, члан 

276. став 1, члан 277, члан 288. став 3. 

Усклађивање са одредбама Царинског закона   

 

ДА  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

Царинског закона („Службени гласник 

РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15) 

       

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Износ најниже месечне основице 

доприноса за обавезно социјално 

осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 

27. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање за 2016. годину 

Члан 38. став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  

2 Износ најниже месечне основице 

доприноса за обавезно социјално 

осигурање  

Члан 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  

3 Износ највише годишње основице 

доприноса за обавезно социјално 

осигурање за 2015. годину 

Члан 43. став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  

4 Износ месечне основице доприноса за 

обавезно здравствено осигурање лица за 

која се средства за уплату доприноса 

обезбеђују у буџету Републике за 2016. 

годину  

Члан 35б став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  

5 Износ процењене највише годишње 

основице доприноса за обавезно 

социјално осигурање за 2016. годину 

Члан 67. став 3. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

6 Правилник којим се уређују признања, 

награде и умањења, односно увећања 

плата у Пореској управи  

Члан 169т Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији ("Сл.гласник РС", бр.80/02...105/14)  

 

 

НЕ  02. 2016.  03. 2016.  

7 Правилник о изгледу службеног одела 

Пореске полиције 

Члан 162. став 5. и члан 169ћ Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", 

бр. 80/02...105/14)  

 

 

НЕ  03. 2016.  06. 2016.  

8 Правилник о начину и поступку обављања 

платног промета у оквиру консолидованог 

рачуна трезора 

Члан 96. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 

93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 

68/2015 - др. закон)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  

9 Износ најниже месечне основице 

доприноса за обавезно социјално 

осигурање  

Члан 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  04. 2016.  Није 

предвиђен  

10 Правилник о начину достављања података 

и информација у циљу анализе 

ефикасности и делотворности система 

Члан 52б. став 10. Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 

20/09, 72/09, 91/10 и 139/14)  

 

 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

11 Правилник о начину достављања података 

и информација Управи од стране 

обвезника 

Члан 52б. став 10. Закона о спречавању прања новца и 

финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 

20/09, 72/09, 91/10 и 139/14)  

 

 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

12 Износ најниже месечне основице 

доприноса за обавезно социјално 

осигурање  

Члан 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  07. 2016.  Није 

предвиђен  

13 Износ најниже месечне основице 

доприноса за обавезно социјално 

осигурање  

Члан 37. став 2. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 

61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14 и 

68/14-др. закон)  

 

 

НЕ  10. 2016.  Није 

предвиђен  

14 Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa 

зa oргaнизoвaњe и стaндaрдимa и 

мeтoдoлoшким упутствимa зa пoступaње 

и извeштaвaње интeрнe рeвизиje у jaвнoм 

сeктoру 

Члан 82. став 11. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 

103/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

15 Прaвилник o зajeдничким критeриjумимa 

и стaндaрдимa зa успoстaвљaњe, 

функциoнисaњe и извeштaвaњe o систeму 

финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлe у 

jaвнoм сeктoру 

Члан 81. став 6. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

16 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о облику, садржини, начину 

подношења и попуњавања декларације и 

других образаца у царинском поступку 

Члан 87. став 2. Царинског закона („Службени гласник 

РС”, бр. 18/10, 111/12 и 29/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Децембар  

17 Правилник о Списку корисника јавних 

средстава 

Члана 8. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - 

др. закон)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

18 Правилник о плану подрачуна 

консолидованог рачуна трезора 

Члана 96. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - 

др. закон)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

19 Правилник о састављању и подношењу 

финансијских извештаја корисника 

буџетских средстава 

Члан 75. став 2. и 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14 и 68/15-др. 

закон)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

20 Правилник о стандардном 

класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем 

Члан 29. став 4. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15-др. закон)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

21 Правилник о начину утврђивања и 

евидентирања корисника јавних средстава 

и о условима и начину за отварање и 

укидање подрачуна код Управе за трезор 

Члан 8. став 2. и члан 96. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 

142/2014 и 68/2015 - др. закон)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

22 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и 

распоред средстава са тих рачуна 

Члана 96. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13-исправка, 108/13, 142/14 и 68/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.1 Јачање капацитета 

Сектора за финансијски 

систем, Групe за 

банкарство и осигурање  

Влада   

 
11  49.238.745 РСД  (400.315 EUR)  

 

Ангажман одређеног броја експерата (у Министарству 

финансија и Агенцији за осигурање депозита) предвиђен је у 

циљу оптималне реализације законодавне реформе из 

фебруара 2015. године  

1.ПК.2 Техничка подршка 

Републици Србији за 

наставак реформе 

корпоративног 

финансијског 

извештавања и ревизије  

Влада   

 
05  73.800.000 РСД  (600.000 EUR)  

 

Доношење нових прописа у области корпоративног 

финансијског извештавања и ревизије ради потпуног 

усклађивања са прописима ЕУ; успостављање одрживог 

система у циљу континуираног и ажурног превођења МСФИ, 

МСФИ за МСП и МСР и објављивања у Службеном гласнику 

Републике Србије; одржавање обука и тренинга у циљу 

јачања капацитета привредних друштава, регулатора, 

пореских инспектора, ревизора и др. у вези са применом 

одговарајућих стандарда (МСФИ и МСФИ за МСП); јачање 

капацитета Коморе овлашћених ревизора и Одбора за јавни 

надзор над обављањем ревизије и унапређење система 

контроле квалитета рада ревизора 

2.ПК.1 Помоћ развоју интерне 

финансијске контроле у 

јавном сектору (АП) 

Орган   

 
01  8.000.000 РСД   

56  113.929.000 РСД   
 

Увећан број поднетих извештаја о систему ФУК на годишњем 

нивоу. Увећан број запослених на радном месту интерних 

ревизора на годишњем нивоу 

3.ПК.1 Техничка помоћ 

органима државне 

управе Србије при 

управљању 

претприступном помоћи 

(DIS 3)/Technical 

assistance to the Serbian 

authorities for the 

management of pre-

accession assistance (DIS 

3) (АП) 

Орган   

 
56  49.200.000 РСД   

 

Унапређено институционално и финансијско управљање и 

квалитет услуга од стране Сектора за управљање средствима 

ЕУ, Сектора за уговарање и финансирање програма из 

средстава ЕУ као и других кључних институција које су 

укључене у управљање претприступном помоћи у складу са 

децентрализованим/индиректним управљањем и у складу са 

захтевима нове финансијске перспективе (ИПА 2); 

унапређено институционално и финансијско управљање у 

оквиру институција које су укључене у индиректно 

управљање претприступном помоћи руралног развоја 

(ИПАРД) складу са захтевима нове финансијске перспективе 

(ИПА 2)  

3.ПК.2 Информациони систем 

за управљање 

Орган   

 
01  123.000.000 РСД  (1.000.000 EUR)  

 

Смањење грешака и неправилности у раду и унапређење 

процеса. Највећи део процеса децентрализованог/индиректног 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

инструментом за 

претприступну помоћ 

Европске уније (ИПА) 

(АП) 

управљања фондовима ЕУ одвија се уз подршку МИС-а (у 

складу са уговореним роковима) 

4.ПК.1 Програм трансформације 

Пореске управе 2015-

2020 (АП) (ЕРП) 

Влада   

 
01  720.282.219 РСД  (5.855.953 EUR)  

 

Смањење нивоа сиве економије, виши степен добровољног 

измиривања пореских обавеза и већа наплата прихода; 

Унапређење ефикасности Пореске управе у откривању и 

непоштовања пореских прописа и наплати утврђених 

пореских обавеза 

4.ПК.2 Модернизација 

информационог система 

Пореске управе (АП) 

(ЕРП) 

Орган   

 
01  467.197.000 РСД   

 

Повећање квалитета наплате пореза и доприноса и 

ефикаснији рад пореске администрације 

5 Унапређење система 

управљања јавним 

финансијама Републике 

Србије (АП) (ЕРП) 

Влада   01  991.674.488 РСД   

56  67.748.000 РСД   
 

Eфикасније финансијско планирање и управљање јавним 

финансијама и ликвидношћу; Успостављање централизованог 

система обрачуна личних примања корисника јавних 

средстава и укључивање индиректних корисника буџета 

Републике Србије у систем извршења буџета; Eфикаснија 

контрола трошења девизних средстава корисника јавних 

средстава који су укључени у девизни консолидовани рачун 

трезора. Mогућност извештавања о начину трошења девизних 

средстава и извештавања о приливима девизних средстава по 

разним основамa. Eфикасније пласирање слободних девизних 

средстава и извршавање кредитних обавеза. Унапређен 

систем управљања и решавања захтева крајњих корисника; 

Повећање капацитета информационог система за потребе 

Система јавних финансија; Оптимизација Data Centra; 

Успостављање система за централно управљање налозима 

корисника; Унапређен ниво безбедности информација; 

Усвајање најновијих технологија од стране запослених у ИТ 

сектору у циљу обезбеђења оптималног нивоа пружања 

услуга у области информационо-комуникационих технологија 

5.ПК.1 Централизован систем 

обрачуна личних 

примања корисника 

јавних средстава (АП) 

Орган   

 
01  100.000.000 РСД   

 

Усаглашени прописи, донети закони који регулишу правни 

оквир. Израђена функционална спецификација са предлогом 

дизајна информационог система и спецификацијом додатне 

потребне опреме и ресурса, које је неопходно обезбедити у 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

циљу постизања високе доступности, ефикасности и 

расположивости система  

5.ПК.2 Укључивање 

индиректних корисника 

буџета Републике Србије 

у систем извршења 

буџета (АП) 

Орган   

 
01  150.000.000 РСД   

 

Реализација укључивања правосудних органа (судова и 

тужилаштава) 

5.ПК.3 Развој управљачки 

оријентисаног 

информационо-

комуникационог система 

Управе за трезор (АП) 

(ЕРП) 

Орган   

 
01  664.922.888 РСД   

 

Унапређење капацитета информационог система за потребе 

Система јавних финансија и укључивања индиректних 

буџетских корисника; Унапређење постојећих апликативних 

и техничких система; Оптимизација Data Centra; 

Имплементација решења за надзор и анализу рада делова 

информационог система Управе за трезор чиме се унапређује 

и централизује начин управљања ИТ ресурсима; Повећање 

капацитета за смештај података у оквиру информационог 

система Управе за трезор 

5.ПК.4 Унапређење пословних 

процеса и безбедносних 

капацитета 

информационог система 

Управе за трезор (АП) 

Орган   

 
01  76.751.600 РСД   

56  67.748.000 РСД   
 

Успостављање система за централно управљање налозима 

корисника; Креирање и имплементација стратегије која 

обезбеђује непрекидност пословања у случају појаве 

инцидената и немогућности функционисања примарне 

локације. Успостављање секундарне локације у циљу 

обезбеђења неометаног наставка пословања у случају отказа 

примарне локације; Унапређен и проширен систем 

управљања и решавања захтева крајњих корисника; Усвајање 

најновијих технологија од стране запослених у ИТ сектору у 

циљу обезбеђења оптималног нивоа пружања услуга у 

области информационо-комуникационих технологија 

6.ПК.1 Пројекат Европске уније 

- „Царина 2020“  

Влада   

 
01  13.530.000 РСД  (110.000 EUR)  

 

Побољшање ефикасности и ефективности рада Управе царина 

путем размене знања и искустава са колегама из других 

царинских администрација, пре свега земаља чланица ЕУ 

кроз учествовање у састанцима, радним групама, 

радионицама, семинарима, обукама, мониторинг мисијама, 

експертским тимовима и радним посетама  

6.ПК.2 Модернизација 

Информационог и 

Орган   

 
01  338.376.000 РСД   

 

Oбезбеђено ефикасно и поуздано функционисање 

информационог и комуникационог система. Спроведен план 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

комуникационог система 

Управе царина (АП) 

модернизације. Омогућено ефикасније, поузданије и 

квалитетније функционисање интегралног инфоpмационог 

система уз коришћење напреднијих информатичких и 

комуникационих технологија; Унапређење комуникација; 

Јачање капацитета у области информационих и 

комуникационих технологија 

6.ПК.3 Модернизација 

граничних прелаза, 

реконструкција 

царинских објеката и 

побољшање услова рада 

царинских службеника 

Влада   

 
01  61.176.000 РСД   

 

Израда техничке документације, експропријација и радови на 

адаптацији, санацији и реконструкцији царинских објеката 

6.ПК.4 Унапређење 

Информационог и 

комуникационог система 

Управе царина за 

обезбеђење одрживе 

примене Новог 

компјутеризованог 

транзитног система 

(НЦТС) у систему 

заједничког транзита 

(АП) 

Орган   

 
01  73.075.000 РСД   

 

Обезбеђени предуслови за успешну примену НЦТС у систему 

заједничког транзита : - Обезбеђени bасk-up линкови на 20 

приоритетних локација, као и bасk-up интернета; - Набављена 

потребна опрема; - Набављене потребне лиценце за софтвер; - 

Потписан уговор о одржавању НЦТС апликације. - 

Контрибуција 120.000 EUR за коришћење CCN/CSI конекције 

6.ПК.5 Модернизација Управе 

царина Србије и 

побољшање управљања 

границом у Републици 

Србији - ИПА 2013 (АП) 

Влада   

 
56  76.998.000 РСД   

01  11.205.000 РСД   
 

Припремљена примена AIS (ICS), AES (ECS) и 

царине/система управљања одлукама одобрења као 

неопходних система за ефикасну размену информација 

између трговаца, Управе царина Србије и других европских 

царинских администрација. Унапређена ефикасност 

царинског пословања путем примене модернизоване ИТ 

инфраструктуре и алата управљања ИТ ресурсима Управе 

царина. Створени услови за унапређење ефикасности 

управљања границама (смањење илегалног транзита и 

повећање прекограничне трговине и кретања људи) између 

Србије и Мађарске изградњом инфраструктуре на ГП Бајмок 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

1. Назив органа 

државне управе МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

2. Министар Жељко Сертић 

3. Делокруг На основу члана 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15 и 54/15 и 96/15), Министарство привреде обавља послове 

државне управе који се односе на: привреду и привредни развој; положај и повезивање привредних друштава и других облика организовања за 

обављање делатности; подстицање развоја и структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике и стратегије привредног развоја; 

предлагање мера и праћење спровођења економске политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и координацију 

послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију извоза и подстицање инвестиција; мере 

економске политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и предузетништва; кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита; 

кредитирање и осигурање извозних послова и инвестиција у иностранству; субвенционисање кредита; координацију послова у вези с 

повезивањем привредних друштава са стратешким инвеститорима; предлагање и спровођење финансијских и других мера ради подстицања 

пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији; пословно и финансијско реструктурирање привредних 

друштава и других облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези с проценом вредности капитала; стечај; стандардизацију; 

техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене метале; oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и пословања, надзор и припрему 

предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања у јавним предузећима; oдређивање стратешких циљева, унапређење рада и 

пословања, надзор и припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања и заступника капитала у привредним друштвима и 

другим облицима организовања за обављање делатности са државним капиталом; надзор и управне послове у вези са привредним регистрима; 

употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава. Министарство привреде обавља и послове државне управе који 

се односе на: регионални развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала за регионални и национални развој; методологију за мерење 

степена развијености локалних самоуправа и региона; усмеравање активности које подстичу регионални развој; подстицање равномернијег 

регионалног развоја и смањење регионалних разлика; унапређење привредног амбијента на регионалном нивоу; пружање помоћи јединицама 

локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског развоја; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из 

области регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију; подстицање сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног 

сектора, привредних субјеката и државних органа; међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката; успостављање 

базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове одређене законом. Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе 

у саставу Министарства привреде, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених метала; 

законске мерне јединице; еталоне; мерила, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује метрологија и другим законима. 

Управа за брзи одговор, као орган управе у саставу Министарства привреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе 

на: унапређивање услова за привлачење страних инвестиција; подизање ефикасности у реализацији пројеката од значаја за Републику Србију и 

ефикасности рада свих органа и организација који учествују у поступцима остваривања права на градњу, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци 

јавних овлашћења 

 

 

 

Дирекција за мере и драгоцене метале; Управа за брзи одговор;  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог законa о јавним 

предузећима 

Закон се доноси ради уређења области јавних предузећа   

 

НЕ  01. 2016.  

2 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о стечају 

Врше се измене и допуне појединих одредаба закона у циљу убрзања поступка 

стечаја, као и отклањања одређених проблема који су се појавили у примени 

појединих одредаба, као и због потребе да се у правно-техничком смислу 

прецизирају поједине одредбе закона како би се избегла потреба за њиховим 

перманентним тумачењима  

 

 

НЕ  03. 2016.  

3 Предлог закона о регионалном 

развоју  

Промена законодавног оквира у циљу ефикасније реализације регионалне политике   

 

ДА  03. 2016.  

4 Предлог законa о метрологији  Предвиђа се промена начина стављања у промет и употребу мерила, као и 

унапређење начина рада овлашћених тела за оверавање мерила и надзора над 

њиховим радом  

 

 

ДА  03. 2016.  

5 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о контроли 

предмета од драгоцених метала  

Изменама закона уводи се могућност исписивања назива бренда на предметима од 

драгоцених метала; уређује се питање стављања на тржиште предмета од драгоцених 

метала од стране привредних субјеката који се, у смислу Закона о контроли предмета 

од драгоцених метала, не сматрају произвођачима предмета од драгоцених метала, 

као и друга питања за која је приликом обављања надзора над предметима од 

драгоцених метала утврђено да се морају уредити  

 

 

ДА  03. 2016.  

6 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о привредним 

друштвима 

Врше се измене и допуне појединих одредаба закона за које је у пракси утврђено да 

постоје одређени проблеми у њиховој примени због непрецизности, недоречености и 

недовољној уређености одређених правних института  

 

 

НЕ  06. 2016.  

7 Предлог закона о изменама 

Закона о праву на бесплатне 

акције и новчану накнаду коју 

грађани остварују у поступку 

приватизације 

Измена члана 15, 16 и 17. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју 

грађани остварују у поступку приватизације  

 

 

НЕ  09. 2016.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању Aкционог 

плана за 2016. годину са 

пројекцијом за 2017. годину за 

спровођење Стратегије за 

подршку развојa малих и 

средњих предузећа, 

предузетништва и 

конкурентности за период од 

2015. до 2020. године  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - испр., 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12-допуна, 

7/14 – одлука УС и 44/14) 

Формулисање скупа мера за подршку развојa 

малих и средњих предузећа и предузетништва за 

период 2016-2017. године  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Уредба којом се утврђује 

Пројекат подршке активностима 

удружења за подстицање развоја 

образовања за предузетништво  

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр.55/ 05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12-допуна, 

7/14 – одлука УС и 44/14) и члан 8. 

Закона о буџету Републике Србије за 

2016. годину ("Службени гласник 

РС", број 103/2015) 

Уређују се услови и критеријуми за спровођење 

Пројекта подршке активностима удружења за 

подстицање развоја образовања за предузетништво  

 

 

НЕ  01. 2016.  

3 Уредба којом се утврђује 

Пројекат подршке 

предузетништву у 2016. години 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр.55/ 05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12-допуна, 

7/14 – одлука УС и 44/14) и члан 8. 

Закона о буџету Републике Србије за 

2016. годину ("Службени гласник 

РС", број 103/2015) 

Уређују се услови и критеријуми за спровођење 

Пројекта подршке предузетништву у 2016. години  

 

 

НЕ  01. 2016.  

4 Уредба којом се утврђује 

Пројекат стандардизованог сета 

услуга за микро, мала и средња 

предузећа и предузетнике у 

2016. години који се реализује 

преко акредитованих 

регионалних развојних агенција 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр.55/ 05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12-допуна, 

7/14 – одлука УС и 44/14) и члан 8. 

Закона о буџету Републике Србије за 

2016. годину ("Службени гласник 

РС", број 103/2015) 

Уређују се услови и критеријуми за спровођење 

Пројекта стандрадизованог сета услуга за 

микро,мала и средња предузећа и предузетнике у 

2016. години који се реализује преко 

акредитованих регионалних развојних агенција  

 

 

НЕ  01. 2016.  



  

37 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

5 Закључци о усвајању програма о 

распореду и коришћењу 

средстава за кредитну подршку 

предузећима у процесу 

приватизације за 2016. годину и 

усвајању програма о изменама и 

допунама програма о распореду 

и коришћењу средстава за 

кредитну подршку предузећима 

у процесу приватизације за 2016. 

годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС И 44/14 ) и 

члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину („Службени 

гласник РС“, број 103/15) 

Планирано је да се у 2016. години настави 

кредитна подршка предузећима преко Фонда за 

развој Републике Србије, путем одобравања меких 

кредита корисницима са циљем подршке повећању 

текуће ликвидности предузећа у процесу 

приватизације  

 

 

НЕ  02. 2016.  

6 Закључак о усвајању Акционог 

плана за спровођење Стратегије 

унапређења система 

инфраструктуре квалитета у 

Републици Србији за период 

2015-2020. године  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - испр., 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12, 7/14 - 

одлука УС и 44/2014)  

Овим планом биће предвиђене конкретне 

активности за спровођење стратешких циљева, 

рокови, одговорни субјекти и ресурси за 

реализацију  

 

 

ДА  02. 2016.  

7 Уредба о утврђивању Програма 

подршке унапређења локалне и 

регионалне инфраструктуре-

Градимо заједно -EIB 8  

Члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину (''Службени 

гласник РС'', број 103/2015) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр.55/ 05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС, 72/12- допуна, 

7/14 – одлука УС и 44/14) 

Уредбом се утврђује Програм подршкe унапређења 

локалне и регионалне инфраструктуре - Градимо 

заједно-EIB 8, у складу са средствима одобреним 

Законом о буџету Републике Србије за 2016. 

годину и условима из Финансијског уговора „Зајам 

за општинску и регионалну инфраструктуру”, 

закљученог између Републике Србије и Европске 

инвестиционе банке, чији је промотер Сектор за 

инвестиције у инфраструктурне пројекте  

 

 

НЕ  02. 2016.  

8 Уредба о утврђивању Програма 

подршке развоју пословне 

инфраструктуре  

Члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину („Службени 

гласник РС'', број 103/2015) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/ 05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС, 72/12- допуна, 

7/14 – одлука УС и 44/14) 

Уредбом се утврђује Програм подршке развоју 

пословне инфраструктуре, у складу са средствима 

одобреним Законом о буџету Републике Србије за 

2016. годину  

 

 

НЕ  02. 2016.  
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Референтни 
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НПАА Рок/месец 

9 Уредба о утврђивању Програма 

подстицања привредног развоја 

Подриња за 2016. годину 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14 ) 

Програм подстицања привредног развоја Подриња 

представља интегрисан сет мера за подстицање 

регионалног и локалног развоја општина које 

припадају регији Подриње  

 

 

НЕ  03. 2016.  

10 Закључак о прихватању 

Акционог плана за спровођење 

Програма развоја Подриња до 

2020. године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", број 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14 ) 

Програм Подриње представља интегрисани скуп 

пројеката, мера и активности за економски и 

социјални развој Подриња, као и унапређење 

сарадње општина и градова које се налазе у ширем 

подручју реке Дрине; пројекат се састоји од 7 

компоненти: инфраструктуре, пољопривреде, 

туризма, енергетике и заштите животне средине, 

подстицање развоја малих и средњих предузећа, 

здравства и културе; Пројекат је интерресорни  

 

 

НЕ  03. 2016.  

11 Уредба о утврђивању 

јединствене листе региона и 

јединица локалне самоуправе за 

2016. годину 

Чл. 42 став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) и члан 13. Закона о 

регионалном развоју („Службени 

гласник РС”, број 51/09 и 30/10)  

Рангирање региона и општина према степену 

развијености за 2016. годину  

 

 

ДА  03. 2016.  

12 Уредба о утврђивању Програма 

подстицања равномерног 

регионалног развоја за 2016. 

годину 

Члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину („Службени 

гласник РС”, број 103/15) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, број 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 

– УС 72/12, 7/14 – УС и 44/14) 

Програм подстицања представља интегрисан 

приступ у дефинисању мера за подстицање 

регионалног и локалног развоја, регионалне 

конкурентности, као и јачања капацитета 

институција на регионалном и локалном нивоу  

 

 

ДА  03. 2016.  

13 Одлука о распореду и 

коришћењу средстава за 

реализацију пројеката 

Националног инвестиционог 

плана утврђених Законом о 

буџету Републике Србије за 

2016. годину 

Члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину (''Службени 

гласник РС'', број 103/2015) и члан 

43. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Одлуком се распоређују средства одобрена 

Законом о буџету Републике Србије за 2016. 

годину за исплату преосталих уговорних обавеза 

започетих пројеката Националног инвестиционог 

плана до њиховог окончања  

 

 

НЕ  03. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

14 Уредбе о критеријумима, 

условима и начину привлачења 

директних инвестиција и вођењу 

евиденције о одобреним 

подстицајима  

Члан 12. и 13. Закона о улагањима 

(„Службени гласник РС”, број 89/15) 

и члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Уредбом се утврђују критеријуми, услови и начину 

привлачења директних инвестиција као и вођење 

евиденције о одобреним подстицајима  

 

 

НЕ  03. 2016.  

15 Уредба о ослобођењу од 

царинских и других дажбина на 

увоз опреме страног улагача 

Члан 14. Закона о улагањима 

(„Службени гласник РС”, број 89/15) 

и члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Уредбом се страни улагач ослобађа од плаћања 

царинских и других дажбина на увоз опреме  

 

 

НЕ  03. 2016.  

16 Закључак о прихватању 

Годишњег извештаја о 

реализацији програма за 

кредитну подршку привреди, 

односно предузећима у процесу 

прицатизације 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, број 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС И 44/14 ) 

Планирано је да се у 2016. години настави 

кредитна подршка предузећима преко Фонда за 

развој Републике Србије, путем одобравања меких 

кредита корисницима са циљем подршке повећању 

текуће ликвидности предузећа у процесу 

приватизације  

 

 

НЕ  04. 2016.  

17 Стратегија регионалног развоја 

Републике Србије 2016-2020. 

године  

Члан 45. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Дефинисање визије, циљева, приоритета и 

механизама за спровођење регионалне политике  

 

 

ДА  06. 2016.  

18 Закључак о прихватању 

Извештаја о привредном развоју 

Републике Србије у 2015. години 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Годишњи извшетај о стању привреде Републике 

Србије са тежиштем на анализи конкурентности, 

структурних промена и регионалног развоја  

 

 

НЕ  07. 2016.  

19 Закључак о давању сагласности 

за обавезе које настану према 

Јавном предузећу „Пошта 

Србије“ Београд и „Банци 

поштанска штединица“ а.д. 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Регулисање међусобних односа који настану 

између Републике Србије, ЈП „Пошта Србије“ и 

„Банке Поштанске штедионице“ а.д. у поступку 

дистрибуције акција  

 

 

НЕ  08. 2016.  
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број 
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Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

Београд у вези са трошковима у 

поступку реализације 

дистрибуције и продаје акција 

20 Уредбa о изменама Уредбе о 

поступку и начину на који 

законити ималац акција 

Акционарског фонда даје налог 

брокеру за прву продају акција 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Продужење рока у коме грађани могу на тржишту 

капитала, без накнаде брокерских услуга, извршити 

прву продају акција стечених на основу Закона о 

праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју 

грађани остварују у поступку приватизације  

 

 

НЕ  10. 2016.  

21 Закључак о прихватању 

Извештаја о регионалном развоју 

Републике Србије за 2015. 

годину  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Годишњи извештај о реализацији политике 

регионалног развоја  

 

 

ДА  11. 2016.  

22 Закључак о усвајању Акционог 

плана за уређење 

нехармонизованог подручја – са 

попуњеним прилозима  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 - испр., 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12, 7/14 - 

одлука УС и 44/2014) 

У складу са обавезама из Извештаја Европске 

комисије о одржаном скрининга у оквиру 

Поглавља 1- Слободно кретање робе, утврђено је 

мерило ЕК да Република Србија има обавезу да 

припреми Акциони план за нехармонизовано 

подручје; циљеви доношења Акционог плана су 

уклањање непотребних и, у складу са правом ЕУ, 

недозвољених препрека трговини између 

Републике Србије и земаља "Јединственог 

тржишта", што треба да створи услове за 

унапређивање конкурентности привредника из 

Републике Србије на Јединственом тржишту, а 

такође и усаглашавање домаћег законодавства са 

чл. 20, 21, и 77. Споразума о стабилизацији и 

придруживању  

 

 

ДА  12. 2016.  

23 Уредба о утврђивању Програма 

унапређења институционалне 

инфраструктуре - 

стандардизовани сет за 

акредитованe регионалне 

развојне агенције у 2016. години 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) и члан 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

103/15) 

Утврђује се сет услуга за акредитоване регионалне 

развојне агенције  

 

 

ДА  12. 2016.  



  

41 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

24 Закључак о усвајању Акционог 

плана за уређење 

хармонизованог подручја  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12, 7/14 - 

одлука УС и 44/2014) 

Према Извештају Европске комисије, након 

одржаног скрининга у оквиру Поглавља 1- 

Слободно кретање робе, утврђено је да Република 

Србија има обавезу да припреми Акциони план за 

хармонизовано подручје; Акциони план ће 

обухватити захтеве за производе на које се 

примењује Нови приступ, Стари приступ и тзв. 

Процедуралне мере, као и хоризонтално 

законодавство и релевантне институције и области 

инфраструктуре квалитета (стандардизација, 

акредитација, метрологија и тржишни надзор); 

садржаће и детаљан план за уклањање постојећих 

баријера трговини  

 

 

ДА  12. 2016.  

25 Стратегија за усвајање европског 

законодавства у области 

слободног кретања роба  

Члан 45. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - одлука УС и 72/12, 7/14 - 

одлука УС и 44/2014) 

У складу са Извештајем Европске комисије Влада 

Републике Србије би требало да донесе Стратегију 

за усвајање европског законодавства у области 

слободног кретања роба, која би садржала детаљне 

временске оквире за спровођење европског 

законодавства у оквиру Поглавља 1 – Слободно 

кретање робе (са детаљним плановима за 

спровођење вертикалног и хоризонталног 

законодавства, као и планове за релевантне 

институције-стандардизација, акредитација, 

метрологија и тржишни надзор)  

 

 

ДА  12. 2016.  

26 Закључци којим Влада одобрава 

издавање кредита/гаранција од 

стране Фонда за развој 

Републике Србије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Привредни субјекти подносе захтев за издавање 

кредита/гаранција од стране Фонда за развој 

Републике Србије; реч је о привредним субјектима 

од стратешког значаја за Републику Србију и о 

субјектима приватизације који послују са 

тешкоћама; кредит се обично одобрава за обртна 

средства, за финансирање производње и за текућу 

ликвидност  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

27 Закључци којима се одређује да 

су државни повериоци дужни да 

конвертују потраживања у 

капитал када је донета одлука о 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

Влада може да донесе одлуку о мери за припрему и 

растерећење обавеза субјекта приватизације, 

претварање дуга субјекта приватизације у трајни 

улог (конверзија), у складу са чланом 77. Закона о 

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  



42 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

моделу приватизације продајом 

капитала или стратешким 

партнерством путем 

докапитализације или као мера 

унапред припремљеног плана 

реорганизације, у складу са 

законом којим се уређује стечај 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 

46/15)  

28 Закључци којим се одређује да 

су државни повериоци дужни да 

субјекту приватизације отпишу 

дуг са стањем на дан 31. 

децембар последње пословне 

године уколико је продат 

капитал субјекта приватизације, 

извршена докапитализација од 

стране стратешког инвеститора 

или уколико је донето 

правноснажно решење којим се 

потврђује усвајање унапред 

припремљеног плана 

реорганизације субјекта 

приватизације 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Влада може да донесе одлуку о мери за припрему и 

растерећење обавеза субјекта приватизације, 

условни отпис дуга, у складу са чланом 76. Закона 

о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14 

и 46/15)  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

29 Закључци о преносу акција или 

удела привредних друштава са 

Републике Србије на аутономну 

покрајину, јединицу локалне 

самоуправе, односно општину 

или град 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Врши се пренос акција или удела, са Републике 

Србије на аутономну покрајину, јединицу локалне 

самоуправе, односно општину или град  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

30 Закључци о конверзији 

потраживања Републике Србије 

у капитал Републике Србије у 

привредним друштвима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Овим закључцима Влада је сагласна да се 

потраживања према привредним друштвима, 

конвертују у капитал Републике Србије у тим 

друштвима (пореске обавезе и обавезе према 

локалној самоуправи  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

31 Одлуке о изменама и допунама 

оснивачких аката 

Члан 43. став 3 . Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

Постиже се усаглашавање оснивачких аката 

(уговора, одлука) привредних друштава са Законом 

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  



  

43 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) и чл. 11, 141 и 142. Закона о 

привредним друштвима („Службени 

гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14-

други закон и 5/15) 

о привредним друштвима, како би се обезбедило 

њихово законито пословање  

32 Закључци о преносу оснивачких 

права привредних друштава са 

Републике Србије на локалну 

самоуоправу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Врши се пренос оснивачких и управљачких права 

привредних друштава, са Републике Србије на 

локалну самоуправу  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

33 Закључци о прихватању планова 

реорганизације привредних 

друштава 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Усваја се план реорганизације, којим се одлажу 

обавезе поверилаца према привредним друштвима 

и измирују сагласно плановима реорганизације 

привредних друштава  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

34 Закључци o усвајању уговора о 

изменама и допунама 

оснивачких аката 

Члан 43. став 3 . Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Постиже се усаглашавање оснивачких аката 

(уговора, одлука) привредних друштава са Законом 

о привредним друштвима, како би се обезбедило 

њихово законито пословање  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

35 Закључци о прихватању уговора 

о преносу управљачких права са 

Републике Србије на локалну 

самоуправу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Реализација стратегије локалне самоуправе (града, 

општине) у привредним друштвима, где су у 

протеклом периоду, вршена значајна улагања  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

36 Закључци о прихватању 

програма реорганизације, по 

унапред припремљеним 

плановима реорганизације 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Усваја се план реорганизације, којим се одлажу 

обавезе поверилаца према привредним друштвима, 

и измирују сагласно плановима реорганизације, по 

унапред припремљеним плановима реорганизације  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

37 Закључак о давању сагласности 

да се појединим категоријама 

запослених и бивших запослених 

повеже радни стаж 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

Даје се сагласност да се у 2016. години из 

средстава буџета Републике Србије повеже радни 

стаж: бившим запосленима у субјектима 

приватизације који су раскинули радни однос по 

 

 

НЕ  У току 

године  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

испуњењу услова за пензију, али пензију не могу 

да остваре због неуплаћених доприноса; бившим 

запосленима у субјектима са већинским 

друштвеним/државним капиталом над којима је у 

2015. и 2016. години покренут стечајни поступак; 

субјекти приватизације и стечајни дужници се не 

ослобађају обавезе за износ повезаног радног стажа  

38 Закључак о обезбеђењу 

средстава за оверу здравствених 

исправа запосленима у 

одређеним привредним 

друштвима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Из средстава дотација Републичком фонду за 

здравствено осигурање преносе се средства за 

оверу здравствених исправа запосленима у 

субјектима приватизације који су од стратешког 

значаја и са недовољно развијених подручја  

 

 

НЕ  У току 

године  

39 Закључци о прихватању мера и 

програма економско - 

финансијске консолидације 

привредних друштава 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, број 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Овим закључцима, Влада се упознаје с мерама и 

одлукама којима се спроводи поступак економско - 

финасијске консолидације привредних друштава  

 

 

НЕ  Током 

целе 

године  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о мерама за подстицање 

конкурентности локалне самоуправе и 

стандардима повољног пословног 

окружења 

Члан 17. став 3. Закона о улагањима („Службени гласник 

РС”, број 89/15)  

 

 

НЕ  03. 2016.  03. 2016.  

2 Правилник о опреми и заштитним 

системима намењеним за употребу у 

потенцијално експлозивним атмосферама  

Члан 6. ст. 1 Закона о техничким захтевима за производе 

и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, 

број 36/09)  

 

 

ДА  12. 2016. Није 

предвиђен  

3 Правилник о техничким захтевима за 

плоче иверица за општу употребу 

Члан 6. став 1. Закона о техничким захтевима за 

производе и оцењивању усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

 

 

НЕ  12. 2016. Није 

предвиђен  



  

45 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

4 Правилник о безбедности лифтова  Члан 6. став 1. Закона о техничким захтевима за 

производе и оцењивању усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

 

 

ДА  12. 2016. Није 

предвиђен  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у области 

привредног и регионалног развоја 

(АП) 

Влада   01  575.418.000 РСД   
 

Трансформисани друштвени капитал у Уставом 

регулисан својински облик: приватна и јавна 

својина Унапређен законодавни и стратешки 

оквир у области регионалног и привредног 

развоја Повећана ефикасност у спровођењу и 

праћењу стратешких докумената, развојних 

програма и пројеката 

1.ПА.1 Израда, унапређење и праћење 

политика и мера привредног и 

регионалног развоја (АП) 

Влада   

 
01  69.418.000 РСД   

 

Унапређен законодавни и стратешки оквир у 

области регионалног и привредног развоја. 

Повећана ефикасност у спровођењу и праћењу 

стратешких докумената, развојних програма и 

пројеката 

1.ПК.1 Кредитнa подршкa предузећима у 

процесу приватизације (АП) (ЕРП) 

Влада   

 
01  500.000.000 РСД   

 

Повећање текуће ликвидности предузећа у 

процесу приватизације 

2 Привлачење инвестиција (АП) Влада   01  13.130.325.000 РСД   
 

Унапређен институционални оквир за подршку 

привлачења инвестиција и реализације 

инвестиционих пројеката 

2.ПА.1 Улагања од посебног значаја  Влада   

 
01  8.413.325.000 РСД   

 

Унапређена конкурентност привреде Републике 

Србије као инвестиционе локације; раст индекса 

развијености јединица локалне самоуправе; 

смањење регионалних разлика; отварање већег 

броја нових радних места; повећан број 

ангажованих домаћих добављача 



46 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.2 Стручна и административна 

подршка у области привредног и 

регионалног развоја (РАС) 

Влада   

 
01  797.000.000 РСД   

 

Повећан број привредних субјеката који користе 

финансијску подршку РАС 

2.ПК.1 Подстицаји за директне 

инвестиције 

Влада   

 
01  3.500.000.000 РСД   

 

Повећање броја и одржавање новоотворених 

радних места; увећање процента запослених жена 

2.ПК.2 Оснивачки улог у Републике Србије 

у заједничким привредним 

друштвима 

Влада   

 
01  20.000.000 РСД   

 

Повећан број новоотворених радних места; 

остварена пословна сарадња са привредним 

субјектима на домаћем и иностраним тржиштима 

2.ПК.3 Подстицаји за инвестиције у 

производњи аудиовизуелних дела 

Влада   

 
01  400.000.000 РСД   

 

Број реализованих дела у области 

кинематографије 

3 Развој националног система 

инфраструктуре квалитета (АП) 

(ЕРП) 

Орган   01  56.343.820 РСД   

06  402.405.196 РСД   
 

Стварање система инфраструктуре квалитета који 

омогућава да се на тржиште стављају само 

безбедни производи, али без стварања додатних 

техничких препрека трговини. 

3.ПА.1 Уређење у области безбедности и 

квалитета производа на тржишту 

(АП) (ЕРП) 

Орган   

 
01  28.747.000 РСД   

 

1) Усвојен Акциони план за нехрмонизовано 

подручје и отпочета његова имплементација; 2) 

Припремљен Акциони план за хармонизовано 

подручје; 3) Правни оквир из области 

стандардизације у потпуности усаглашен са 

европским законодавством; 4) Подзаконски акти 

за спровођење измењеног Закона о метрологији 

усклађени се европским законодавством и 

правилима међународних организација за 

метрологију; 5) Заокружен законодавни оквир за 

област драгоцених метала; 6) Унапређено 

законодавство за поједине групе мерила 

(вертикално законодавство); 7) Капацитети за 

оцењивање усаглашености мерила и оверавање 

мерила усклађени са потребама привреде 8) 

Повећан број производа односно мерила 

обухваћених обимом именовања или 

овлашћивања.  

3.ПК.1 Пројекат 1- IPA 2013 Развој 

приватног сектора - Twinning 

Орган   

 
01  6.596.820 РСД   

06  54.903.180 РСД   
 

Овим пројектом ће се наставити усклађивање 

домаћег законодавства са законодавством ЕУ, 
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пројекат –Подршка развоју 

индустрије јачањем капацитета 

органа надлежних за 

инфраструктуру квалитета и 

пружаоца услуга оцењивања 

усаглашености (АП) (ЕРП) 

јачати институције инфраструктуре квалитета и 

наставити сарадња са привредом. 

3.ПК.2 Пројекат 2 - IPA 2013 Развој 

приватног сектора - Набавка опреме 

за потребе оцењивања 

усаглашености (АП) (ЕРП) 

Орган   

 
01  21.000.000 РСД   

06  225.000.000 РСД   
 

Унапређење техничких капацитета ДМДМ и тела 

за оцењивање усаглашености кроз набавку 

опреме, пре свега за пуну примену европског 

законодавства. 

3.ПК.3 Пројекат 3 - GIZZ ACCESS II (2014-

2016) - Унапређење инфраструктуре 

квалитета (АП) (ЕРП) 

Орган   

 
06  40.000.000 РСД   

 

Унапређен систем стандардизаицје и оцењивања 

усаглашености, са циљем јачања конкуретности 

српске индустрије на европском и међународном 

тржишту. 

3.ПК.4 Пројекат 4 - SIDA пројекат- 

Инфраструктура квалитета у 

области западног Балкана (ЕРП) 

Орган   

 
06  82.500.000 РСД   

 

- Унапређење имплементације законодавства у 

оквиру Преговарачког поглавља 1- Слободно 

кретање робе; - осигурање конзистентности 

система мерења и оцењивања усаглашености; - 

унапређење механизама комуникације између 

органа тржишног надзора.  

4 Програм за подршку 

конкурентности и иновативности 

малих и средњих предузећа и 

предузетника 

Влада   01  654.250.000 РСД 

06  48.138.334 РСД 

 (379.042 EUR)  

05  442.087.000 РСД 

 (3.481.000 EUR) 

Унапређена иновативност и конкурентност малих 

и средњих предузећа и предузетника; Повећан 

број инвестиција у малим и средњим предузећима  

4.ПК.1 Пројекат подршке предузетништву 

у 2016. години 

Влада   

 
01  500.000.000 РСД   

 

Побољшање конкурентности и 

интернационализације предузећа; Повећан обим 

пословања предузећа;  

4.ПК.2 Пројекат стандрадизованог сета 

услуга за микро, мала и средња 

предузећа и предузетнике у 2016. 

години који се реализује преко 

акредитованих регионалних 

развојних агенција  

Влада   

 
01  41.250.000 РСД   

 

Унапређена доступност, квалитет и обим услуга 

за микро, мала и средња предузећа и 

предузетнике; Повећан ниво знања и вештина 

руководилаца и запослених у микро, малим и 

средњим предузећима; Повећана конкурентност 

микро, малих и средњих предузећа и 
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предузетника; Повећан обим пословања 

предузећа и предузетника на домаћем и 

иностраном тржишту;  

4.ПК.3 Подршка развоју МСП у Србији 

(пројекат је кренуо са реализацијом 

2013. и траје до половине 2016. 

године) 

Влада   

 

06  48.138.334 РСД   

 (379.042 EUR)  

05  442.087.000 РСД 

 (3.481.000 EUR) 

Све планиране активности су реализоване 

4.ПК.4 COSME- Програм Европске уније 

конкурентност малих и средњих 

предузећа 

Влада   

 
01  103.000.000 РСД   

 

Олакшан приступ изворима финансирања за 

новооснована предузећа и раст малих и средњих 

предузећа и подстакнуто улагање у иновационе 

активности; Повећано учешће институција из 

Републике Србије у пројектима и иницијативама 

ЕУ за јачање предузетништва и иновативности; 

Појачана сарадња МСП и других институција из 

Републике Србије са партнерима из ЕУ и размена 

примера добре праксе;  

4.ПК.5 Пројекат подршке активностима 

удружења за подстицање развоја 

образовања за предузетништво 

Влада   

 
01  10.000.000 РСД   

 

Повећање запошљавања и самозапошљавања 

младих 

5 Регионални развој (АП) Влада   01  1.056.784.000 РСД   

11  1.023.600.000 РСД   
 

Јачање регионалне конкурентности. Интегрисани 

економски и социјални развој Подриња. Јачање 

регионалних и локалних инфраструктурних 

капацитета у циљу равномерног регионалног 

развоја. 

5.ПА.1 Подстицање равномерног 

регионалног развоја  

Влада   

 
01  159.536.000 РСД   

 

Смањене регионалне разлике. 

5.ПК.1 Програм развоја Подриња Влада   

 
01  30.000.000 РСД   

 

Интегрисани економски и социјални развој 

Подриња. 

5.ПК.2 Подршка развоју локалне и 

регионалне инфраструктуре (АП) 

Влада   

 
11  1.023.600.000 РСД   

01  175.710.000 РСД   
 

Изграђени објекти у циљу побољшања локалне и 

регионалне инфраструктуре, а у складу са 

пројектно – техничком документацијом. 
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5.ПК.3 Подршка развоју пословних зона 

(АП) 

Влада   

 
01  141.538.000 РСД   

 

Изграђени објекти у циљу побољшања локалне и 

регионалне инфраструктуре, а у складу са 

пројектно – техничком документацијом. 

5.ПК.4 ИПА 2010 - Подршка општинама у 

Републици Србији у припреми и 

спровођењу инфраструктурниx 

пројеката (МИСП 2010) (АП) 

Влада   

 
01  50.000.000 РСД   

 

Изграђен цевовод 

5.ПК.5 Подршка развоју пословне 

инфраструктуре (АП) 

Влада   

 
01  500.000.000 РСД   

 

Изграђени објекти у циљу побољшања локалне и 

регионалне инфраструктуре, а у складу са 

пројектно – техничком документацијом. 

6 Реализација инфраструктyрних 

пројеката од значаја за Републику 

Србију (АП) 

Влада   01  82.000.000 РСД   
 

Завршена реализација 

6.ПК.1 М.11 Крагујевац-Баточина (АП) Влада   

 
01  82.000.000 РСД   

 

Плаћене неисплаћене уговорне обавезе 

 

  



50 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. Министар проф. др Снежана Богосављевић - Бошковић 

3. Делокруг На основу члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14, 14/15, 54/15), Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја пољопривреде и прехрамбене 

индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем 

робних резерви основних пољопривредно-прехрамбених производа; мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и 

земљишне политике у пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и 

мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног земљишта; производњу 

аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет алкохолних и безалкохолних пића, етанола, 

дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, 

вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, 

минералних вода, етанола, дувана и производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; земљорадничко 

задругарство; стручне пољопривредне службе; систем тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и 

контролу квалитета и промета семена и садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; утврђивање 

испуњености услова, процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у 

производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; очување и одрживо коришћење биљних и животињских 

генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који 

се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски 

надзор у области пољопривреде, као и друге послове одређене законом. Министарство пољопривреде и заштите животне средине 

обавља и послове државне управе који се односе на: управљање пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и 

вођење информационог система о пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава за извођење радова и 

праћење реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици Србији; праћење 

израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних основа јединица локалне 

самоуправе, као и друге послове одређене законом. Министарство пољопривреде и заштите животне средине обавља послове државне 

управе који се односе на: основе заштите животне средине; систем заштите и унапређења животне средине; националне паркове, 

инспекцијски надзор у области заштите животне средине; примену резултата научних и технолошких истраживања и истраживања 

развоја у области животне средине; спровођење Конвенције о учешћу јавности, доступности информација и праву на правну заштиту у 

области животне средине; заштиту природе; заштиту ваздуха; заштиту озонског омотача; климатске промене; прекогранично загађење 

ваздуха и воде; заштиту вода од загађивања ради спречавања погоршања квалитета површинских и подземних вода; утврђивање 

услова заштите животне средине у планирању простора и изградњи објеката; заштиту од великог хемијског удеса и учешће у 

реаговању у случају хемијских удеса; заштиту од буке и вибрација; заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења; управљање 

хемикалијама и биоцидним производима; спровођење Конвенције о хемијском оружју у складу са законом; управљање отпадом, изузев 

радиоактивним отпадом; одобравање прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове 

одређене законом. Управа за ветерину, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обавља 

послове државне управе и стручне послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарску и санитарну контролу у 
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производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за 

вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња, ембриона и других организама и предмета којима се може 

пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију и контролу рада објеката за 

производњу намирница животињског порекла (кланице, млекаре и др.); контролу објеката за производњу хране за животиње и 

нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и 

унутрашњи и спољни промет лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом. Управа за 

заштиту биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и 

стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и штеточина; контролу средстава за заштиту биља и ђубрива у 

производњи, унутрашњем и спољном промету; контролу примене средстава за заштиту биља; производњу и регистрацију средстава за 

заштиту биља и исхрану биља; фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног 

материјала, као и друге послове одређене законом. Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: политику 

водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од вода; спровођење мера заштите 

вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима; праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају 

границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области водопривреде, као и друге послове одређене законом. Управа за шуме, као 

орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обавља послове државне управе и стручне послове 

који се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и дивљачи; спровођење мера заштите шума и 

дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области шумарства и ловства, као и друге послове 

одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне 

средине, са својством правног лица, обавља послове државне управе који се односе на: развој, усклађивање и вођење националног 

информационог система заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз индикаторе животне средине; 

регистар загађујућих материја и др.); спровођење државног мониторинга квалитета ваздуха и вода, укључујући спровођење 

прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина; 

управљање Националном лабораторијом; прикупљање и обједињавање података о животној средини, њихову обраду и израду 

извештаја о стању животне средине и спровођењу политике заштите животне средине; развој поступака за обраду података о животној 

средини и њихову процену; вођење података о најбољим доступним техникама и праксама и њиховој примени у области заштите 

животне средине; сарадњу са Европском агенцијом за заштиту животне средине (ЕЕА) и Европском мрежом за информације и 

посматрање (ЕИОНЕТ), као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за ветерину; Управа за заштиту биља; Републичка дирекција за воде; Управа за шуме; Агенција за заштиту животне средине; 

Управа за аграрна плаћања; Управа за пољопривредно земљиште; Дирекција за националну референтну лабораторију; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о заштити 

животне средине ("АП") 

Усклађивање са прописима ЕУ: Директивама 86/278/ЕЕС,91/271/ЕЕС, 

338/97/ЕС, 2003/4/EС и Уредбом 1221/2009/ЕУ (достављање 

информација о заштити животне средине, финансирање заштите животне 

средине, заштита вода и систем ЕМАС) 

 ДА 03. 2016. 

2 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о управљању 

отпадом ("АП")  

Усклађивање са прописима ЕУ: Директивама 2008/98/ЕС, 96/59/ЕС, 

99/31/EC и 2000/76/ЕС (нус производ, престанак статуса отпада, 

планирање и организовање управљања отпадом, финансирање и др.)  

 

 

ДА 03. 2016. 

3 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о водама 

Уређују се правни положај вода и водног земљишта, надлежности 

државних органа и правних лица у вези са управљањем водама, 

финансирање водне делатности, надзор над спровођењем закона и др  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

НЕ 03. 2016. 

4 Предлог закона о изменама Закона 

о сточарству ("АП") 

Омогућава се прихватање и усаглашавање јединствених стандарда, 

смерница и препорука које су развиле међународне организације, што 

омогућава агресивнији и бржи приступ светском пољопривредном 

тржишту  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године 

ДА 03. 2016. 

5 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о заштити 

природе ("АП")  

Одредбама овог закона уређује се заштита и очување природе и 

природних вредности, биолошке, геолошке и предеоне разноврсности 

као дела животне средине на начин и под условима утврђеним законом  

 

 

НЕ 03. 2016. 

6 Предлог закона о изменама Закона 

о пољопривреди и руралном 

развоју ("АП") 

Урeђуjу сe циљeви пoљoприврeднe пoлитикe и нaчин њeнoг 

oствaривaњa, врстe пoдстицaja у пoљoприврeди, услoви зa oствaривaњe 

прaвa нa пoдстицaje,кoрисници пoдстицaja,Рeгистaр пoљoприврeдних 

гaздинстaвa, eвидeнтирaњe и извeштaвaњe у пoљoприврeди(овлашћења у 

организацији и уређењу FADN система), интeгрисaни пoљoприврeдни 

инфoрмaциoни систeм, нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвoг зaкoнa  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 04. 2016. 

7 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о здрављу биља 

("АП") 

Изменама и допунама Закона о здрављу биља отклањају се недостаци 

уочени у његовој примени у периоду после доношења. Дефинишу се 

субјекти и услови под којима се поверавају послови у области здравља 

биља, укључујући и област шумарства. Обзиром на стални раст обима 

међународног промета биља и биљних производа и нове ризике од 

уношења штетних организама, као и обавезу надлежног органа у смислу 

гаранције статуса одређених штетних организама, Закон је иновиран 

пратећи актуелне промене и нова научна и техничка сазнања у области 

здравља биља.  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 05. 2016. 
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

8 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о средствима за 

исхрану биља и оплемењивачима 

земљишта ("АП") 

Изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и 

оплемењивачима земљишта врши се успостављање система референтних 

и службених лабораторија, утврђивање послова од јавног интереса, 

одређивање средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта која 

се не уписују у Регистар, јасније дефинишу услови за увоз, изузеци од 

узорковања и испитивања у поступку увоза средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта, као и таксе за покриће трошкова у поступку 

разврставања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта ради 

уписа у Регистар, као и провера испуњености услова за упис 

дистрибутера и увозника у Регистар дистрибутера и увозника  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 05. 2016. 

9 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о средствима за 

заштиту биља ("АП")  

Изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља врши се 

даље усклађивање са релевантним прописима ЕУ у области средстава за 

заштиту биља, престаје се са применом два система регистрације (и 

према Закону заштити биља и према Закону о средствима за заштиту 

биља), успоставља се систем службених и референтних лабораторија, 

система обука у области средстава за заштиту биља и система контроле 

уређаја за примену средстава за заштиту биља  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 05. 2016. 

10 Предлог закона о вину и другим 

производима од грожђа и вина 

("АП") 

Регулише сектор вина (прoизвoдњa и квaлитeт грoжђa, вина и других 

производа од грожђа и вина, укључујући ароматизоване производе од 

вина; рejoнизaциja винoгрaдaрских гeoгрaфских прoизвoдних пoдручja; 

клaсификaциja сoрти винoвe лoзe, винa и других прoизвoдa oд грoжђa и 

винa; гeoгрaфскo пoрeклo; прoмeт грoжђa и винa; прoгрaми пoдршкe у 

сeктoру винoгрaдaрствa и винaрствa и прoизвoђaчкe oргaнизaциje; кao и 

другa питaњa oд знaчaja зa грoжђe, ширу, винo и другe прoизвoдe која се 

тичу заједничке организције тржишта вина и пoдeлa oбaвљaња пoслoвa у 

сeктoру винoгрaдaрствa и винaрствa) у складу са Уредбом (ЕУ) 

1308/2013 и Уредбом (ЕУ) 251/2014.  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 05. 2016. 

11 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о безбедности 

хране ("АП")  

Уређује се прецизна подела надлежности између надлежних органа. 

Стварају се услови за успостављање и функционисање мреже 

овлашћених и националних референтних лабораторија, као 

акредитованих, међународно препознатих, компетентних и стручно 

оспособљених лаборторија.  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 05. 2016. 

12 Предлог закона о изменама Закона 

о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју ("АП") 

Постиже се транспарентност спровођења пољопривредне политике и 

политике руралног развоја. Изменама Закона категоризација мера 

подршке националне политике се усклађује са класификацијом шема 

подршке која се примењује у оквиру Закона  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 06. 2016. 
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

13 Предлог закона о систему смањења 

емисија гасова са ефектом стаклене 

баште ("АП") 

Усваја се Закон о систему смањења емисија гасова са ефектом стаклене 

баште; уводи се обавеза мониторинга, извештавања и верификације 

емисија гасова са ефектом стаклене баште за индустријска и енергетска 

постројења  

 

 

ДА 07. 2016. 

14 Предлог закона о потврђивању 

Нагоја протокола о приступу 

генетичким ресурсима и праведној 

и једнакој расподели користи које 

проистичу из њиховог коришћења 

уз Конвенцију о биолошкој 

разноврсности  

Нагоја протокол о приступу генетичким ресурсима и праведној и 

једнакој расподели користи које проистичу из њиховог коришћења 

дефинише следеће обавезе страна уговорница овог протокола: 1. Обaвеза 

приступа генетским ресурсима која прописује да стране уговорнице 

Протокола требају успоставити законодавни оквир за приступ 

генетичком материјалу и омогућити издавање дозвола којим се 

омогућава приступ и коришћење генетичког материјала; 2. Обавеза 

праведне и једнаке расподеле користи које проистичу из коришћења 

генетичких ресурса којом стране уговорнице успостављају националне 

мере које ће регулисати услове за праведну и једнаку расподелу користи 

које проистичу из коришћења генетичких ресурса; 3. Обавеза 

придржавања која обавезује стране уговорнице овог протокола да 

предузимају мере које ће омогућити да су генетички ресурси 

прикупљени у складу са претходно аргументованим пристанком о 

приступу и да су успостављени узајамно договорени услови о подели 

користи  

 

 

НЕ 07. 2016. 

15 Предлог закона о семену и садном 

материјалу пољопривредног и 

украсног биља ("АП") 

Уређује се област производње и промета семена и садног материјала 

пољопривредног и украсног биља, а истовремено се врши усаглашавање 

са релевантним Директивама ЕУ, којима је регулисано стављање у 

промет семена уљаних и индустријских култура, поврћа, житарица, репе, 

крмног биља и семенског кромпира; стављање у промет репродукционог 

садног материјала воћака и воћних садница намењених производњи 

воћа; стављање у промет садног материјала винове лозе; стављање у 

промет репродукционог садног материјала украсног биља у Европској 

Унији  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 07. 2016. 

16 Предлог законa о уређењу тржишта 

пољопривредних и прехрамбених 

производа ("АП") 

Одређује нaчин и мeрe урeђeњa тржиштa у пojeдиним сeктoримa 

пoљoприврeдних прoизвoдa, услове зa aктивирaњe пojeдиних мeрa 

урeђeњa тржиштa, кoриснике у спровођењу нaвeдeних мeрa, њихoву 

кoнтрoлу, тe упрaвни и инспeкциjски нaдзoр  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 09. 2016. 
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

17 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о органској 

производњи 

Уређује се производња непрерађених и прерађених пољопривредних 

производа и хране за животиње методама органске производње, циљеви, 

начела и методе органске производње, контрола и сертификација, 

прерада, обележавање, складиштење, превоз, промет, увоз и извоз 

органских производа, као и друга питања од значаја за органску 

производњу  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 09. 2016. 

18 Предлог законa о изменама и 

допунама Закона о обављању 

саветодавних и стручних послова у 

области пољопривреде ("АП") 

Измена постојећег Закона о обављању саветодавних и стручних послова 

у области пољопривреде(„Сл. гласник РС“, бр.30/10) у циљу 

ускалђивања са ЕУ прописима (ЗПП, стандарди и захтеви унакрсне 

усклађености)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА 09. 2016. 

19 Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о заштити од буке 

у животној средини  

Планиране допуне Закона о заштити од буке у животној средини радиће 

се с циљем да се постигне пунo преношење и ефикаснo спровођење 

прописа; оне треба да садрже промене надлежности, новe методe 

процене индикатора, одређенe Анексом II Директиве, 2002/49/ЕС , 

механизмe извештавања, увођење принципа загађивач плаћа, као и 

рокове за усаглашавање са обавезама  

 

 

ДА 12. 2016. 

20 Предлог закона о ратификацији 

Конвенције о оснивању 

Међународне комисије за тополе у 

оквиру ФАО 

Потврђивање се прихватање чланства у Конвенцији, с обзиром да је 

Република Србија активни члан у овој Конвенцији већ деценијама.  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ 12. 2016. 

21 Предлог закона о потврђивању 

мултилатералног споразума између 

земаља Југоисточне Европе за 

спровођење Конвенције о EIA у 

прекограничном контексту 

Потврђивање мултилатералног споразума између земаља Југоисточне 

Европе за спровођење Конвенције о EIA у прекограничном контексту  

 

 

ДА 12. 2016. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању Годишњег 

програма развоја саветодавних 

послова у пољопривреди за 2016. 

годину ("АП") 

Члан 27. став 4 Закон о обављању 

саветодавних и стручних послова у 

области пољопривреди („Службени 

гласник РС”, број 30/10) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади "Службени 

гласник РС", број 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 

одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 

44/14)  

Утврђују се конкретне 

активности које се односе на 

обављање саветодавних послова 

у пољопривреди, подручја на 

којима се обављају ти послови, 

рокови, начин спровођења 

активности, извори и распоред 

коришћења средстава као и 

начин контроле спровођења 

овог програма  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  01. 2016.  

2 Уредба о расподели подстицаја у 

пољопривреди и руралном 

развоју у 2016. години ("АП")  

Члан 4. став 1. Закона о подстицајима 

у пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС“, број 10/13 и 

142/14) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС“, број 

55/05, 71/05-исправка,101/07, 

65/08,16/11,68/12-одлука УС, 72/12, 

7/14-одлука УС и 44/14) 

Дефинише обим средстава, 

врсте и максималне износе 

подстицаја у пољопривреди и 

руралном развоју за 2016. 

годину  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак којим се прихвата Први 

двогодишњи ажурирани извештај 

Републике Србије према 

Оквирној ковенцији УН о 

промени климе ("АП") 

Закон о потврђивању Кјото протокола 

уз Оквирну конвенцију УН о промени 

климе („Службени гласник Републике 

Србије“ – Meђународни уговори, 

бр.88/07); Закон о потврђивању 

Оквирне конвенције Ун о промени 

климе, са Анексима ("Сл. лист СРЈ - 

Међународни уговори", бр. 2/97) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12 и 44/14)  

Прихвата се Први двогодишњи 

ажурирани извештај Републике 

Србије према Оквирној 

конвенцији УН о промени 

климе, који је саставни део овог 

закључка; испуњава се обавеза 

према конвенцији  

 

 

ДА  01. 2016.  

4 Уредба о распореду и коришћењу 

средстава за субвенционисање 

заштићених природних добара од 

Члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину ("Службени 

гласник РС", број 103/2015) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади („Службени 

Овом уредбом утврђују се 

распоред, услови и начин 

коришћења средстава за 

субвенционисање заштићених 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

националног интереса у 2016. 

години 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07 и 5/08,16/11,68/12 - 

одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 

44/14) 

природних добара од 

националног интереса (у даљем 

тексту: субвенције) која су 

одређена Законом о буџету 

Републике Србије за 2016. 

годину на Разделу 23 - 

Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине (у 

даљем тексту: министарство), 

Глава 23.0, Програм 0402 – 

заштита животне средине, 

Функција 560 – заштита 

животне средине 

некласификована на другом 

месту, Програмска активност 

0001 – заштита природе, 

Економска класификација 451 – 

субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама  

5 Закључак о усвајању Програма 

Расподеле и коришћење 

средстава субвенција у области 

заштите биља за 2016. годину  

Члан 8. Закона о буџету Републике 

Србије за 2016. годину ("Службени 

гласник РС", број 103/2015) и члан 43. 

став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12 и 44/14). 

Утврђују се средства субвенције 

којима се финанасирају стручни 

послови у области заштите биља  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  01. 2016.  

6 Уредба о утврђивању годишњег 

програма мера за спровођење 

одгајивачког програма у 

Републици Србији ("АП") 

Члан 19. Закона о сточарству 

(„Службени гласник РС”, број 41/09 и 

93/12), члан 4. став 1. Закона о 

подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју („Службени гласник 

РС”, број 10/13), и члан 42. став 1. 

Закона о Влади ("Службени гласник 

РС", број 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - одлука 

УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 44/14)  

Дефинишу се правци развоја 

сточарске производње, и начини 

спровођења одгајивачких 

програма за сваку животињску 

врсту за ту годину  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА  02. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7 Уредба о проглашењу предела 

изузетних одлика "Аде и одсеци 

код Сланкамена" 

Члан 41а став 2. Закона о заштити 

природе ("Службени гласник РС", бр. 

36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и члан 

42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Актом се проглашава заштићено 

подручје, утврђују режим 

заштите, забрањене и дозвољене 

активности, именује управљач и 

прецизирају обавезе управљача  

 

 

НЕ  02. 2016.  

8 Закључак о усвајању Програма 

расподеле и коришћење 

средстава Буџетског фонда за 

развој ловства Републике Србије 

за субвенције у области ловства у 

2016. години ("АП")  

Члан 82. став 4. Закона о дивљачи и 

ловству ("Службени гласник РС", 

број: 18/10) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади ("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 65/08-

УС, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14)  

Влада актом распоређује 

средства субвенција из 

Буџетског фонда за развој 

ловства Републике Србије  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

9 Уредба о проглашењу парка 

природе "Радан" 

Члан 41 а Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Проглашава се заштићено 

подручје I категорије  

 

 

НЕ  03. 2016.  

10 Уредба о утврђивању Годишњег 

програма коришћења средстава 

Буџетског фонда за шуме 

Републике Србије у 2016. години 

("АП")  

Члан 88. став 4. Закона о шумама 

("Службени гласник РС, број 30/10, 

93/12 и 89/15) и члан 42. став 1. Закона 

о Влади ("Службени гласник РС", број 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - 

одлука УС и 44/14)  

Влада утврђује Годишњи 

програм коришћења средстава 

Буџетског фонда за шуме 

Републике Србије у 2016. 

години, који је саставни део 

Уредбе  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

11 Закључак којим се утврђује 

Oсновa за закључивање 

Меморандума о сарадњи између 

Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине 

Републике Србије и 

Министарства животне средине 

Државе Катар у области 

пољопривреде 

Члан 19. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 

закључивање Меморандума о 

сарадњи између Министарства 

пољопривреде и заштите 

животне средине Републике 

Србије и Министарства животне 

средине Државе Катар у области 

пољопривреде, са текстом 

Нацрта неморандума и 

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

овлашћује се лице које ће 

потписати овај меморандум  

12 Уредба о методологији за израду 

инвентара емисија загађујућих 

материја у ваздуху, верификацији 

података и начину извештавања 

података у складу са Програмом 

сарадње за праћење и процену 

прекограничног преноса 

загађујућих материја у ваздуху на 

велике даљине у Европи (ЕМЕП) 

("АП")("ЕРП") 

Члан 47. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 

10/13) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14)  

Прописује се методологији за 

израду инвентара емисија 

загађујућих материја у ваздуху, 

верификацији података и начину 

извештавања података, у складу 

са Програмом сарадње за 

праћење и процену 

прекограничног преноса 

загађујућих материја у ваздуху 

на велике даљине у Европи 

(ЕМЕП)  

 

 

НЕ  03. 2016.  

13 Уредба о висини накнада за воде 

за 2016. годину 

Члан 191. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђује се висина накнаде за 

коришћење водног добра, 

накнаде за испуштену воду, 

накнаде за одводњавање, 

накнаде за коришћење водних 

објеката и система  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

14 Уредба о утврђивању 

средњорочног програма развоја 

саветодавних послова у 

пољопривреди за период од 2016-

2020. године ("АП") 

Члан 25. и 26. Закона о обављању 

саветодавних и стручних послова у 

области пољопривреде („Службени 

гласник РС”, број 30/10) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", број 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 

одлука УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 

44/14)  

Утврђују се средњорочни 

циљеви развоја саветодавних 

послова у пољопривреди, начин 

и рокови за остваривање 

наведених циљева, очекивани 

резултати и начин финансирања 

саветодавних послова у 

пољопривреди  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

ДА  03. 2016.  

15 Закључак о усвајању Програма 

Расподеле и коришћење 

средстава субвенција у области 

шумарства за 2016. годину 

("АП")  

Члан 80. став 2. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 

30/10,93/12 и 89/15/2015), члан 8. 

Закона о буџету Републике Србије за 

2016. годину ("Службени гласник РС", 

број 103/2015) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади ("Службени гласник 

Утврђују се средства субвенције 

којима се финанасирају радови 

који обезбеђују повећање 

шумовитости, конверзију 

изданачких шума и производњу 

репро материјала  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

РС", број 55/05, 71/05- исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 - одлука УС и 44/14)  

16 Уредба о утврђивању Програма 

управљања водама у 2016. 

години 

Члан 42. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђују се послови од општег 

интереса у управљању водама 

који ће се финансирати у 2016. 

години, као и износ средстава за 

обављање тих послова  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

17 Уредба о утврђивању Програма 

извођења радова на заштити, 

уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 

2016. годину 

Члан 14. став 2. Закона о 

пољопривредном земљишту („ 

Службени гласник РС“, број 62/06, 

65/08 и 41/09) и члан 42. став 1. Закона 

о Влади ("Службени гласник РС", број 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 - одлука УС, 72/12, 7/14 - 

одлука УС и 44/14)  

Ближе се одређује програм 

радова на заштити, уређењу и 

коришћењу пољопривредног 

земљишта  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  03. 2016.  

18 Закључак којим се утврђује 

Oсновa за закључивање 

Споразумa између Владе 

Републике Србије и Владе 

Туркменистана о ветеринарској 

сарадњи 

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 

закључивање Споразумa између 

Владе Републике Србије и Владе 

Туркменистана о ветеринарској 

сарадњи; Усваја се текст 

споразума и овлашћује се лице 

које ће у име Владе потписати 

овај споразум  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  04. 2016.  

19 Закључак којим се прихвата 

Други национални извештај 

Републике Србије према 

Оквирној конвенцији УН о 

промени климе 

Закон о потврђивању Кјото протокола 

уз Оквирну конвенцију УН о промени 

климе („Службени гласник Републике 

Србије“ – Meђународни уговори, 

бр.88/07); Закон о потврђивању 

Оквирне конвенције Ун о промени 

климе, са Анексима ("Сл. лист СРЈ - 

Међународни уговори", бр. 2/97) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", број 55/05, 

Прихвата се Други национални 

извештај Републике Србије 

према Оквирној конвенцији УН 

о промени климе; испуњава се 

обавеза према конвенцији  

 

 

ДА  04. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

71/05- исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 7/14 - одлука УС и 

44/14)  

20 Уредба о проглашењу Споменика 

природе "Бледерија" 

Члан 41а став 2. Закона о заштити 

природе ("Службени гласник РС", бр. 

36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и члан 

42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Актом се проглашава заштићено 

подручје, утврђују режим 

заштите, забрањене и дозвољене 

активности, именује управљач и 

прецизирају обавезе управљача  

 

 

НЕ  05. 2016.  

21 Уредба о утврђивању 

Националног програма за 

одрживо коришћење, развој и 

очување генетских ресурса 

домаћих животиња у Републици 

Србији за период 2016-2024. 

године ("АП") 

Члан 68. Закона о сточарству 

(“Службени гласник РС”, број 41/2009 

и 93/2012) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади (“Службени гласник РС”, број 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-одлука УС, 72/12, 7/14-

одлука УС и 44/14) 

Утврђује се Национални 

програм за одрживо коришћење, 

развој и очување генетских 

ресурса домаћих животиња у 

Републици Србији за период 

2016-2024. године  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  06. 2016.  

22 Закључак којим се утврђује 

Oсновa за закључивање 

Споразума о оснивању о раду 

Регионалне канцеларије сталне 

радне групе за регионални 

рурални развој у Републици 

Србији 

Члан 19. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Oсновa за 

закључивање Споразума о 

оснивању о раду Регионалне 

канцеларије сталне радне групе 

за регионални рурални развој у 

Републици Србији  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  06. 2016.  

23 Уредба о проглашењу Строгог 

резервата природе "Каленић" 

Члан 41 а Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 

подручје I категорије  

 

 

НЕ  06. 2016.  

24 Уредба о проглашењу Строгог 

резервата природе "Јарешник" 

Члан 41 а Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

Проглашава се заштићено 

подручје I категорије  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

25 Закључак којим се утврђује 

Oсновa за закључивање 

Меморандумa о разумевању 

између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Уганде о 

побољшљњу производње у 

ратарству, сточарству и 

рибарству  

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 

закључивање Меморандумa о 

разумевању између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Уганде о 

побољшљњу производње у 

ратарству, сточарству и 

рибарству; Усваја се текст 

меморандума и овлашћује се 

лице које ће у име Владе 

потписати овај меморандум  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  06. 2016.  

26 Измена и допуна Националне 

Стратегије управљања отпадом 

за период 2010-2019 ("АП") 

("ЕРП") 

Члан 10. Став 3. Закона о управљању 

отпадом („Службени гласник РС", 

број 36/09, 88/10) и члан 45. став 1 

закона о Влади („Службени гласник 

РС", број 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Редефинисање националних 

циљева у обалсти управљања 

отпадом усклађених са 

циљевима Оквирне Директиве о 

отпаду, Директиве о депонијама 

и Директиве о амбалажи и 

амбалажном отпаду  

 

 

ДА  06. 2016.  

27 Уредба о утврђивању Годишњег 

програма мониторинга статуса 

вода у 2016. години 

Члан 109. став 1. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђује се Програм 

мониторинга статуса 

површинских и подземних вода 

у 2016. години  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  

28 Закључак којим се утврђује 

Oсновa за закључивање 

Споразумa о сарадњи у области 

карантина и заштите биља 

између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Азербејџан 

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 

закључивање Споразумa о 

сарадњи у области карантина и 

заштите биља између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Азербејџан; Усваја се 

текст споразума и овлашћује се 

лице које ће у име Владе 

потписати овај споразум  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  08. 2016.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

29 Уредбa о изменама и допунама 

Уредбе о граничним вредностима 

загађујућих материја у 

површинским и подземним 

водама и седименту и роковима 

за њихово достизање 

Члан 93. став 2. Закон о водама, 

(„Сл.гласник РС“ 30/10 и 93/12) и члан 

42. став 1. Закона о Влади (“Службени 

гласник РС”, број 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

одлука УС, 72/12, 7/14-одлука УС и 

44/14) 

Утврђују се граничне вредности, 

односно највеће дозвољено 

испуштање загађујућих материја 

појединачне загађујуће материје 

или групе загађујућих материја 

или индикатора загађивања у 

површинској и подземној води и 

седименту, који не треба да буду 

прекорачене у циљу заштите 

животне средине и здравља 

људи  

 

 

ДА  08. 2016.  

30 Уредба о проглашењу Споменика 

природе "Пећински систем 

Самар" 

Члан 41 а Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 

подручје I категорије  

 

 

НЕ  09. 2016.  

31 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о еколошкој мрежи 

Члан 38. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Изменама и допунама Уредбе се 

мења члан 3. Уредбе о еколошки 

значајним подручјима као и 

врши ажурирање прилога  

 

 

ДА  09. 2016.  

32 Стратегија управљања водама на 

територији Републике Србије 

Члан 31. став 1. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 45. 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 и 

44/14) 

Утврђују се дугорочни правци 

управљања водама  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

ДА  09. 2016.  

33 Закључак којим се усваја 

Пеговарачка позиција за 

Преговарачку групу 13-

Рибарство 

Члан 43. став 3. Закона о Влади ( 

"Службени гласник РС", број 55/2005, 

71/2005 - испр., 101/2007, 65/2008, 

16/2011, 68/2012 - одлука УС, 72/2012, 

7/2014 - одлука УС и 44/2014)  

Уваја се Преговарачка позиција 

за Поглавље 13-Рибарство у 

циљу отварања преговора у 

преговарачком поглављу које се 

односи на област рибарства  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  09. 2016.  
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34 Уредба о проглашењу Споменика 

природе "Шупља стена" 

Члан 41 а Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 

подручје I категорије  

 

 

НЕ  09. 2016.  

35 Закључак о усвајању Акционог 

плана за Преговарачко поглавље 

11-Пољопривреда и рурални 

развој  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-одлука УС и 72/12, 7/14-одлука 

УС и 44/14)  

Усваја се Акциони план за 

Преговарачко поглавље 11-

Пољопривреда и рурални развој, 

ради отварања преговора у 

поглављу посвећеном областима 

хоризонталне политике, 

хоризонталне структуре, 

oргaнизaциjе зajeдничкoг 

тржиштa, рурални 

развој,политике квалитета и 

органска производња  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  09. 2016.  

36 Уредба о проглашењу Споменика 

природе "Тупижничка леденица" 

Члан 41 а Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Проглашава се заштићено 

подручје I категорије  

 

 

НЕ  09. 2016.  

37 Закључак о усвајању Акционог 

плана за реализацију 

Националног програма заштите 

животне средине ("АП") 

Члан 124. став 1. Закона о заштити 

животне средине („Службени гласник 

РС”, број 135/04, 36/09, 36/09 - 

др.закон, 72/09 -др. закон и 43/11 - 

одлука УС) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади ( "Службени гласник РС", број 

55/2005, 71/2005 - испр., 101/2007, 

65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука УС, 

72/2012, 7/2014 - одлука УС и 44/2014)  

Регулише спровођење 

Националног програма заштите 

животне средине  

 

 

ДА  09. 2016.  

38 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

сарадњи у области одрживог 

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

Утврђују се одређују основна 

питања о којима ће се 

преговарати, ставови делегације 

Републике Србије, састав 

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  



  

65 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

управљања прекограничним 

водама са Хрватском 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

делегације Републике Србије, 

предрачун трошкова за рад 

делегације  

39 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

сарадњи у области одрживог 

управљања прекограничним 

водама са Босном и 

Херцеговином и о усвајању 

Нацрта споразума о сарадњи у 

области одрживог управљања 

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђују се основна питања о 

којима ће се водити преговори, 

ставови делегације Републике 

Србије, састав делегације 

Републике Србије, предрачун 

трошкова за рад делегације. 

Споразумом о сарадњи у 

области одрживог управљања 

прекограничним водама са 

Босном и Херцеговином се 

уређује споразумно решавање 

свих питања у области одрживог 

управљања прекограничним 

водама, за које су 

заинтересоване обе или једна од 

страна  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

40 Уредба о проглашењу 

Специјалног резервата природе 

"Ртањ" 

Члан 41а став 2. Закона о заштити 

природе ("Службени гласник РС", бр. 

36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и члан 

42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Актом се проглашава заштићено 

подручје, утврђују режим 

заштите, забрањене и дозвољене 

активности, именује управљач и 

прецизирају обавезе управљача  

 

 

НЕ  09. 2016.  

41 Уредба о оцени прихватљивости  Члан 10. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник РС”, број 36/09) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Влада ближе прописује 

поступак, садржину, рокове, 

начин спровођења оцене 

прихватљивости у односу на 

циљеве очувања еколошки 

значајног подручја, као и начин 

обавештавања јавности, 

утврђивања преовладавајућег 

јавног интереса и 

компензацијских мера.  

 

 

ДА  09. 2016.  



66 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

42 Уредба о утврђивању Плана 

управљања водама за слив реке 

Дунав са Програмом мера 

Члан 34. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

93/12) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

На разматраном подручју 

обезбеђује се рационално 

коришћење и заштита вода, као 

и заштита од вода, што укључује 

и процену неопходних средстава 

за реализацију планираних 

активности, динамику и начин 

њиховог обезбеђења  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

ДА  09. 2016.  

43 Уредба о начину и условима 

управљања, коришћења и 

истраживања спелеолошких 

објеката 

Члан 25. став 2. Закона о заштити 

природе („Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10 и 91/10 исправка) и члан 

42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђују се активности које су 

забрањене у циљу заштите и 

коришћења спелеолошких 

објеката  

 

 

НЕ  09. 2016.  

44 Одлука о висини накнада у 

области средстава за заштиту 

биља  

Члан 70. став 4. Закона о средствима 

за заштиту биља („Службени гласник 

РС”, број 41/09) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени гласник 

РС”, број 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14 и 44/14) 

Утврђује се висина накнаде коју 

плаћа подносилац захтева за 

регистрацију средстава за 

заштиту биља, утврђивање 

услова за промет средстава за 

заштиту биља, преглед, 

узорковање и испитивање 

пошиљки средстава за заштиту 

биља при увозу и пружање 

услуга у области средстава за 

заштиту биља  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  10. 2016.  

45 Одлука о висини накнада у 

области средстава за исхрану 

биља и оплемењивачима 

земљишта  

Члан 38. став 4. Закона о средствима 

за исхрану биља и оплемењивачима 

земљишта („Службени гласник РС”, 

број 41/09) и члан 43. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, број 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђује се висина накнаде коју 

плаћа подносилац захтева за 

процену средстава за исхрану 

биља ради усписа у Регистар 

средстава за исхрану биља, 

утврђују се услови за промет 

средстава за исхрану биља, 

преглед, узорковање и 

испитивање пошиљки средстава 

за исхрану биља при увозу  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  10. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

46 Одлука о висини накнаде за 

испитивање и за додатно 

испитивање сорте 

пољопривредног биља 

Члан 35. став 2. Закона о признавању 

сорти пољопривредног биља 

(„Службени гласник РС”, број 30/10) и 

члан 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 и 44/14) 

Утврђује се висина накнаде коју 

плаћа подносилац захтева за 

испитивање сорте ради 

признавања  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  10. 2016.  

47 Закључак којим се утврђује 

Oсновa за закључивање 

Споразумa између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Алжира у области 

заштите биља 

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 

закључивање Споразумa између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Алжира у области 

заштите биља; Усваја се текст 

споразума и овлашћује се лице 

које ће у име Владе потписати 

овај споразум  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике 

Србије за период 2014-2024. 

године  

 

НЕ  10. 2016.  

48 Уредба о проглашењу 

Специјалног резервата природе 

"Осредак" 

Члан 41а став 2. Закона о заштити 

природе ("Службени гласник РС", бр. 

36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и члан 

42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Актом се проглашава заштићено 

подручје, утврђују режим 

заштите, забрањене и дозвољене 

активности, именује управљач и 

прецизирају обавезе управљача  

 

 

НЕ  10. 2016.  

49 Уредба о проглашењу 

Специјалног резервата природе 

"Пашњаци велике дропље" 

Члан 41а став 2. Закона о заштити 

природе ("Службени гласник РС", бр. 

36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и члан 

42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Актом се проглашава заштићено 

подручје, утврђују режим 

заштите, забрањене и дозвољене 

активности, именује управљач и 

прецизирају обавезе управљача  

 

 

НЕ  10. 2016.  

50 Закључак о стању природе у 

Републици Србији  

Члан 114. став 1. Закона о заштити 

природе („Службени гласник РС” бр. 

36/2009, 88/2010 и 91/10 исправка) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12- УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Усвајају се подаци о стању 

геолошке, биолошке и предеоне 

разноврсности заштићених 

природних добара, подаци о 

коришћењу природних 

вредности, подаци о утицајима 

 

 

НЕ  11. 2016.  



68 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

појединих пројеката и 

активности на природу  

51 Уредба о врстама активности и 

гасовима са ефектом стаклене 

баште ("АП") 

Члан 50. Закона о заштити ваздуха 

(„Сл. гласник РС“ 36/2009) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Усваја се Уредба о врстама 

активности и гасова са ефектом 

стаклене баште; утврђују се 

индустријске и енергетске 

активности и врсте гасова за 

које се врши мониторинг, 

извештавање и верификација  

 

 

ДА  11. 2016.  

52 Стратегија увођења чистије 

производње у Републици Србији 

(Ревизија) ("АП")  

Члан 45. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07 и 

65/08,16/11,68/12 - одлука УС, 72/12, 

7/14 - одлука УС и 44/14) 

Чистија производња представља 

примену свеобухватне 

превентивне стратегије заштите 

животне средине на производне 

процесе, производе и услуге, са 

циљем повећања укупне 

ефикасности и смањења ризика 

по здравље људи и животну 

средину. Чистија производња 

може се применити на било које 

процесе у индустрији, на саме 

производе и на различите услуге 

које се пружају у друштву  

 

 

ДА  11. 2016.  

53 Уредба о Програму систематског 

испитивања нивоа нејонизујућих 

зрачења у животној средини за 

период 2017-2018. година 

Члан 5. став 2. Закона о нејонизујућим 

зрачењима ("Службени гласник РС", 

број 36/09) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђује се Програм 

систематског испитивања нивоа 

нејонизујужих зрачења у 

животној средини ради 

откривања присуства, 

утврђивања опасности, 

обавештавања и предузимања 

мера заштите од нејонизујужих 

зрачења  

 

 

ДА  12. 2016.  

54 Закључак о утврђивању допуне 

Основе за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

сарадњи у области одрживог 

Члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 32/13) и 

члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

Утврђују Допуном Основе се 

основна питања о којима ће се у 

наставку вођења преговора 

преговарати, ставови делегације 

Републике Србије, састав 

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  



  

69 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

управљања прекограничним 

водама са Румунијом 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

делегације Републике Србије, 

предрачун трошкова за рад 

делегације  

55 Уредба о утврђивању 

методологије за обрачун цене 

снабдевања водом за пиће 

системом јавног водовода и цене 

сакупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода 

системом јавне канализације 

Члан 157. став 2. тачка 1) Закона о 

водама („Службени гласник РС”, бр. 

30/10 и 93/12) и члан 42. став 1. Закона 

о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђује се методологија за 

обрачун цене снабдевања водом 

за пиће системом јавног 

водовода и цене сакупљања, 

одвођења и пречишћавања 

отпадних вода системом јавне 

канализације  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

ДА  12. 2016.  

56 Уредба о утврђивању 

критеријума за одређивање 

референтне цене воде 

Члан 157. став 2. тачка 2) Закона о 

водама („Службени гласник РС”, бр. 

30/10 и 93/12) и члан 42. став 1. Закона 

о Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђују се критеријуми за 

одређивање референтне цене 

воде  

Водопривредна основа 

Републике Србије 

 

ДА  12. 2016.  

57 Уредба о утврђивању Листе 

категорија квалитета ваздуха по 

зонама и агломерацијама на 

територији Републике Србије за 

2015. годину ("АП") 

Члан 21. став 4. Закона о заштити 

ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 

36/09 и 10/13) и члан 42. став 1. Закона 

о Влади („Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврђује се Листа категорија 

квалитета ваздуха по зонама и 

агломерацијама на територији 

Републике Србије за 2015. 

годину  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о измени Правилника о 

условима, начину и обрасцима захтева за 

остваривање права на регрес за ђубриво 

("АП") 

Члан 31. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

2 Правилник о измени Правилника o 

условима, начину и обрасцу захтева за 

остваривање права нa регрес за премију 

осигурања усева, плодова, 

вишегодишњих засада, расадника и 

животиња ("АП") 

Члан 31. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

3 Правилник о измени Правилника о 

условима, начину и обрасцима захтева за 

остваривање права на регрес за гориво 

("АП") 

Члан 31. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

4 Правилник о измени Правилника о 

подстицајима за очување животињских 

генетичких ресурса ("АП") 

Члан 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

5 Правилник о измени Правилника о 

начину коришћења и обрасцима захтева 

за остваривање права на основне 

подстицаје у биљној производњи и 

обрасцу захтева за остваривање тих 

подстицаја ("АП") 

Члан 18. став 5. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

6 Правилник о измени Правилника о 

подстицајима програмима за инвестиције 

у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда 

квалитета кроз подршку подизања 

вишегодишњих производних засада 

воћака, винове лозе и хмеља ("АП") 

Члан 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

7 Правилник о измени Правилника о 

условима и начину остваривања права на 

кредитну подршку ("АП")  

Члан 32. став 2. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

8 Правилник о измени Правилника о 

коришћењу подстицаја за производњу 

садног материјала, као и сертификацију и 

клонску селекцију ("АП") 

Члан 42. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

9 Правилник о измени Правилника о 

подстицајима програмима за инвестиције 

у пољопривреди за унапређење 

конкурентности и достизање стандарда 

квалитета кроз подршку унапређења 

квалитета вина и ракије ("АП")  

Члан 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Службени гласник РС”, број 10/13 и 

142/14 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

10 Правилник о облику и садржини 

шумског жига, обрасцу пропратнице, 

односно отпремнице, условима и начину 

жигосања посеченог дрвета и начину 

вођења евиденције ("АП")  

Члан 60. став 15. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  02. 2016.  Није 

прописан  

11 Правилник о облику и садржини 

Програма газдовања шумама, начину и 

поступку његовог доношења и израде, 

битним недостацима или изењеним 

околностима због којих се врши измена и 

допуна програма("АП")  

члан 23. став 5. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  02. 2016.  Није 

прописан  

12 Правилник о садржини и начину вођења 

шумске хронике ("АП")  

Члан 35. став 3. закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  02. 2016.  11. 2012.  

13 Правилник о начину вођења евиденције 

извршених радова у шумарству ("АП")  

Члан 34. став 4. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  02. 2016.  11. 2012.  

14 Правилник о садржини, начину и 

поступку доношења Основе газдовања 

шумама и условима измене и допуне 

Основе газдовања ("АП")  

Члан 22. став 6. Закона о шумама 

("Службени гласник РС, број 30/10, 93/12 

и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  02. 2016.  Није 

прописан  

15 Правилник о одређивању подручја са 

отежаним условима рада у 

пољопривреди ("АП") 

Члан 3. став 4. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(,,Службени гласник РС”, број 10/13)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  02. 2016.  Није 

прописан  

16 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о шумском реду ("АП")  

Члан 61. став 3. Закона о шумама 

("Службени галасник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  02. 2016.  Није 

прописан  

17 Правилник о измени и допуни 

Правилника о декларисању, означавању 

и рекламирању хране ("АП") 

Члан 30. Закона о безбедности хране 

(„Сл гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  03. 2016.  Није 

прописан  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

18 Правилник о садржини основних 

информација о бицидном производу 

("АП") 

Члан. 10. став 3. Закона о биоцидним 

производима („Службени гласник РС", 

број 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15)  

 НЕ  03. 2016.  Није 

прописан  

19 Правилник којим се прописује образац 

легитимације чувара шума ("АП")  

Члан 40. став 7. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  03. 2016.  Није 

прописан  

20 Правилник којим се ближе прописују 

услови и начин остваривања права на 

подстицаје за спровођење научно 

истраживачких, развојних и иновативних 

пројеката у области пољопривреде и 

руралног развоја. ("АП") 

Члан 42. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

(„Сл.гласник РС“, број 10/13 и 142/14)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  03. 2016.  Није 

прописан  

21 Правилник о подстицајима за подршку 

инвестицијама у физичку имовину 

пољопривредних газдинства ("АП") 

Члан 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

("Службени гласник РС", број 10/13 и 

142/14)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  04. 2016.  Није 

прописан  

22 Правилник о утврђивању Програма мера 

заштите здравља биља за 2016. годину 

("АП") 

Члан 31. Закона о здрављу биља 

(„Службени гласник РС", број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  04. 2016.  01. 2016.  

23 Правилник о условима увоза органских 

производа, издавању потврде и начину 

продаје органских производа ("АП") 

Члан 22. став 6, члан 30. став 4. и члан 

31. став 3. Закона о органској 

производњи („Службени гласник РС”, 

број 30/10)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  04. 2016.  01. 2012.  

24 Правилник о годишњем програму 

пострегистрационе контроле средстава за 

заштиту биља за 2016. годину ("АП") 

Члан 29. став 1. Закона о средствима за 

заштиту биља („Службени гласник РС", 

број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  04. 2016.  Није 

прописан  

25 Правилник о садржини, начину и 

поступку доношења, израде и периоду 

важења Извођачког пројекта газдовања 

шумама ("АП")  

Члан 31. став 7. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  04. 2016.  Није 

прописан  

26 Правилник о подстицајима за набавку 

квалитетних приплодних грла и подршку 

инвестицијама у пчеларство, рибарство и 

живинарство ("АП") 

Члан 34. став 6. Закона о подстицајима у 

пољопривреди и руралном развоју 

("Службени гласник РС", број 10/13 и 

142/14)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  04. 2016.  Није 

прописан  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

27 Правилник о условима које треба да 

испуни контролна организација, начину 

вођења послова везаних за географско 

порекло, начину и поступку рада 

контролне организације, контроли 

производње грожђа намењеног за 

производњу вина са географским 

пореклом и контроли производње вина са 

географским пореклом ("АП") 

Члан 38. став 5. Закона о вину 

(„Службени гласник РС”, број 41/09 и 

93/12 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  05. 2016.  Није 

прописан  

28 Правилник о измени Правилника о 

садржини плана развоја, начину и 

поступку његовог доношења и изради 

("АП")  

Члан 21. став 6. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  05. 2016.  Није 

прописан  

29 Правилник о измени Правилника о листи 

генетских резерви домаћих животиња, 

начину очувања генетских резерви 

домаћих животиња, као и о листи 

аутохтоних раса домаћих животиња и 

угрожених аутохтоних раса ("АП") 

Члан 67. став 2. и члан 69. став 2. Закона 

о сточарству (“Службени гласник РС”, 

број 41/2009 и 93/2012);  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  06. 2016.  Није 

прописан  

30 Правилник о измени Правилника о 

начину дознаке, додели дозначног жига, 

начину обележавања пањева бесправно 

посечених стабала, евидентирање тих 

стабала и пањева у дозначним 

књигама,односно књигама шумске 

кривице, облику и садржини дозначних 

жигова и жигова за шумску кривицу и 

обрасце дозначне књиге, односно књиге 

шумске кривице ("АП") 

Члан 58. став 9. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  06. 2016.  Није 

прописан  

31 Прaвилник o дoпуни Прaвилникa о 

параметрима и методама за анализу и 

утврђивање квалитета шире, вина и 

других производа од грожђа, шире, 

кљука и вина који се користе у 

производњи вина ("АП") 

Члан 24. став 4. Закона о вину 

(„Службени гласник РС”, број 41/09 и 

93/12 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  06. 2016.  Није 

прописан  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

32 Правилник о измени Правилника о 

условима у погледу гајења и промета 

аутохтоних раса домаћих животиња, као 

и садржини и начину вођења регистра 

аутохтоних раса домаћих животиња 

("АП") 

Члан 69. став 9. Закона о сточарству 

(“Службени гласник РС”, број 41/2009 и 

93/2012);  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  06. 2016.  Није 

прописан  

33 Наредба о мерама за спречавање 

уношења и ширења рода Pomacea (Perry) 

("АП") 

Члан 36. и члан 39. Закона о здрављу 

биља („Службени гласник РС", број 

41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  06. 2016.  Није 

прописан  

34 Правилник о измени и допуни 

Правилника о контроли и сертификацији 

у органској производњи и методама 

органске производње 

Члан 9. став 5, члан 14. став 2, члан 15. 

став 2, члан 17. став 4, члан 20. став 3, 

члан 23. став 4, члан 25. став 3, члан 26. 

став 3, члан 27. став 7, члан 28. став 3. и 

члан 29. став 3. Закона о органској 

производњи („Службени гласник РС”, 

број 30/10)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  07. 2016.  Није 

прописан  

35 Правилник о квалитету и другим 

захтевима за жита и друга прехрамбена 

зрна, млинске и пекарске производе и 

тестенине ("АП") 

Члан 55. став 2. Закона о безбедности 

хране („Службени гласник РС”, број 

41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  07. 2016.  Није 

прописан  

36 Правилник о вредности дневне, 

вишедневне и годишње дозволе за 

рекреативни риболов за 2017. годину 

Члан 42. став 1. Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда 

(„Службени гласник РС”, брoj 128/14)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Најкасније до 

1. септембра 

текуће 

године за 

наредну 

годину  

37 Правилник о начину обележавања 

заштићеног подручја 

Члан 68. став 7. Закона о заштити 

природе ("Службени гласник РС", број 

36/09, 88/10 и 91/10-исправка)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

прописан  

38 Правилник о ароматизованом вину 

("АП") 

Члан 7. став 6, члан 30. став 5 и члан 34. 

став 5. Закона о вину („Службени 

гласник РС”, број 41/09 и 93/12 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  09. 2016.  Није 

прописан  

39 Правилник о условима и поступку 

давања у закуп пољорпивредног 

земљишта у државној својини 

Члан 80. став 1. тачка 12б) Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08- др. закон 

41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  09. 2016.  07. 2008.  



  

75 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

40 Правилник о обележавању четинарских 

стабала, као и о изгледу и садржини 

пропратнице односно отпремнице ("АП")  

Члан 60. став 16. Закона о шумама 

("Службени гласник РС", број 30/10, 

93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

НЕ  09. 2016.  Није 

прописан  

41 Листа одобрених супстанци ("АП") Члан 20. став 6. Закона о средствима за 

заштиту биља („Службени гласник РС„ 

број 41/09 )  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  09. 2016.  Није 

прописан  

42 Правилник о условима за вршење 

контроле плодности, утврђивања 

количине минералних ђубрива и 

пестицида у обрадивом пољопривредном 

земљишту 

Члан 80. став 1. тачка 5. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08- др. закон 

41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  09. 2016.  07. 2008.  

43 Правилник о садржини и поступку 

израде и доношења програма комасације, 

поступку спровођења комасације 

Члан 80. став 1. тачка 6. и 7. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник РС“, број 62/06, 65/08- др. закон 

41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  09. 2016.  07. 2008.  

44 Листа супстанци које изазивају 

забринутост ("АП") 

Члан 43. став 4. Закона о хемикалијама 

(„Службени гласник РС", број 36/09, 

88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 

 

ДА  09. 2016.  Није 

прописан  

45 Правилник о верификацији и 

акредитацији ("АП") 

Члан 50. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС“, број 36/2009)  

 

 

ДА  10. 2016.  11. 2016.  

46 Правилник о класирању свињских 

трупова на линији клања ("АП") 

Члан 75. Закона о сточарству („Службени 

гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

ДА  10. 2016.  06. 2010.  

47 Правилник о мониторингу и 

извештавању ("АП") 

Члан 50. Закона о заштити ваздуха 

(„Службени гласник РС”, број 36/2009)  

 

 

ДА  10. 2016.  11. 2016.  

48 Правилник о класирању говеђих трупова 

на линији клања ("АП") 

Члан 75. Закона о сточарству („Службени 

гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

НЕ  10. 2016.  06. 2010.  

49 Правилник о садржини и начину вођења 

подрумарске евиденције, начину 

обележавања судова као и о начину и 

условима старења јаких алкохолних пића 

("АП") 

Члан 11. став 4. Закона о јаким 

алкохолним пићима („Службени гласник 

РС”, број 92/15)  

Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

ДА  10. 2016.  Није 

прописан  

50 Правилник о садржини и начину вођења 

регистара заштићених области 

Члан 110. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/10 и 

93/12)  

Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

НЕ  12. 2016.  05. 2012.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

51 Правилник о условима за расподелу и 

коришћење средстава Буџетског фонда за 

воде Републике Србије 

Члан 187. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/10 и 

93/12)  

Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

НЕ  12. 2016.  05. 2012.  

52 Правилник о утврђивању критеријума за 

одређивање заштићених области на 

водном подручју 

Члан 110. став 3. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/10 и 

93/12)  

Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

ДА  12. 2016.  05. 2012.  

53 Правилник о садржини посебног плана 

управљања водама 

Члан 41. став 6. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/10 и 

93/12)  

Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

ДА  12. 2016.  05. 2012.  

54 Наредба о утврђивању Оперативног 

плана за одбрану од поплава за 2017. 

годину 

Члан 55. став 4. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/10 и 

93/12)  

Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

НЕ  12. 2016.  12. 2016.  

55 Правилник о утврђивању методологије за 

израду карте угрожености и карте ризика 

од поплава 

Члан 48. став 7. Закона о водама 

(„Службени гласник РС”, број 30/10 и 

93/12)  

Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

ДА  12. 2016.  05. 2012.  

56 Листа измена и допуна Листи активних 

супстанци у биоцидном производу "АП" 

Члан 4. став 3. и 6. Закона о биоцидним 

производима („Службени гласник РС", 

број 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  Није 

прописан  

57 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о ограничењима и забранама 

производње, стављања у промет и 

коришћења хемикалија ("АП")  

Члан 49. став 1. Закона о хемикалијама 

(„Службени гласник РС", број 36/09, 

88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  Није 

прописан  

58 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о увозу и извозу одређених 

опасних хемикалија 

Члан 53. ст. 5 и 6, члан 57. став 6. Закона 

о хемикалијама („Службени гласник РС", 

број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

прописан  

59 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о Регистру хемикалија 

("АП") 

Члан 39. став 3, члан 40. став 6, члан 42. 

став 2, члан 46. ст. 1. и 2. Закона о 

хемикалијама („Службени гласник РС", 

број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

прописан  

60 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о класификацији, паковању, 

обележавању и оглашавању хемикалије и 

одређеног производа у складу са 

Глобално хармонизованим системом за 

класификацију и обележавање УН ("АП") 

Члан 10. став 4, члан 16. став 6, члан. 17. 

став 2, члан 18. став 2. и члан 30. став 5. 

Закона о хемикалијама („Службени 

гласник РС", број 36/09, 88/10, 92/11, 

93/12 и 25/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  Није 

прописан  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

61 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о списку класификованих 

супстанци "АП" 

Члан 11. став 3. Закона о хемикалијама 

(„Службени гласник РС", број 36/09, 

88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  Није 

прописан  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Интегрално управљање 

водама („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
11  690.547.000 РСД   

15  4.997.000 РСД   

01  2.261.211.000 РСД   

06  23.000.000 РСД   

56  133.647.000 РСД   
 

Унапређено управљање водама 

кроз: изградњу и реконструкцију 

дела система за снабдевање водом 

за пиће и санитарно хигијенске 

потребе; изградњу и 

реконструкцију дела система за 

сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода и 

заштиту вода; изградњу, 

реконструкцију и санацију 

регулационих и заштитних водних 

објеката и водних објеката за 

одводњавање у јавној својини, 

одржавање водотока и извођење 

заштитних радова; доношење и 

имплементацију стратешких и 

других докумената, успостављену 

и унапређену међународну 

сарадњу (билатералну и 

мултилатералну) у области вода и 

кроз изградњу и реконструкцију 

система за наводњавање. 

1.ПА.1 Управљање у области 

вода 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 

 

01  40.714.000 РСД   

15  4.997.000 РСД   
 

Унапређено управљање водама 

кроз доношење: нормативних 

аката, водних аката, овлашћења за 

обављање послова испитивања 

квалитета отпадних вода и 

испитивања квалитета 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

површинских и подземних вода, 

лиценци. 

1.ПА.2 Инспекцијски надзор у 

области вода 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  26.960.000 РСД   

 

Унапређено управљање водама 

кроз вршење инспекцијског 

надзора. 

1.ПА.3 Уређење и коришћење 

вода („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  122.500.000 РСД   

 

Изграђени и реконструисани водни 

објекти за снабдевање водом за 

пиће и санитарно - хигијенске 

потребе, постројења за припрему 

воде за пиће, магистрални 

цевоводи и резервоари са 

уређајима који им припрадају у 

око 8 градова и општина; израђена 

техничка документација која 

омогућава реализацију 

инвестиција у области коришћења 

вода; прикупљени и обрађени 

подаци о извориштима водних 

објеката за коришћење вода на 

водним подручјима 

1.ПА.4 Заштита вода од 

загађивања („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  35.500.000 РСД   

 

Изграђени и реконструисани 

главни колектори и постројења за 

пречишћавање отпадних вода у 

око 2 града и општинe; спроведене 

мере при хаваријским загађењима; 

извршена контрола квалитета вода; 

прикупљени и обрађени подаци о 

индустријским и комуналним 

системима, постројењима за 

пречишћавање отпадних вода, 

мерењима емисије загађења, 

зонама санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања 

1.ПА.5 Уређење водотока и 

заштита од штетног 

дејства вода („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  1.246.833.000 РСД   

 

Унапређена заштита од поплава, 

ерозије и бујица кроз одржавање и 

повећање спремности и 

функционалне сигурности система 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

за заштиту од поплава, повећање 

степена заштите и обима брањених 

подручја и подизање спремности 

за ефикасну и ефективну одбрану 

од поплава. 

1.ПА.6 Планирање и 

међународна сарадња у 

области вода („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  112.997.000 РСД   

 

Донета планска документа за 

управљање водама (Стратегија 

управљања водама на територији 

Републике Србије, План 

управљања водама за слив реке 

Дунав са програмом мера, 

Годишњи програм управљања 

водама, Оперативни план за 

одбрану од поплава и програм 

мониторинга), нормативна акта од 

стране Владе, израђене студије, 

генерални пројекти и просторни 

планови подручја посебне намене 

од значаја за област водопривреде, 

делимично успостављен водни 

информациони систем, као и 

остварена билатерална и 

мултилатерална сарадња у области 

вода. 

1.ПК.1 Брана са акумулацијом 

„Стубо - Ровни”, Ваљево 

(„АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  130.000.000 РСД   

 

На брани и акумулацији „Стубо-

Ровни”, Ваљево: извршен упис 

права својине Републике Србије на 

експроприсаном земљишту за 

потребе изградње бране са 

акумулацијом, изведени радови на 

делу саобраћајница, снабдевању 

водом командне зграде, извршена 

монтажа хидромашинске и електро 

опреме, система за осматрање и 

обавештавање, извршен технички 

преглед дела објеката од стране 

Комисије за технички преглед и 

извршени послови по налогу 
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Комисије за технички преглед 

(изведени радови на објектима 

бране са акумулацијом „Стубо-

Ровни” и израђен пројекат, 

студија, елаборат и програм 

истражних радова). 

1.ПК.2 Брана са акумулацијом 

„Ариље” профил 

„Сврачково” („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  483.500.000 РСД   

 

На брани и акумулацији „Ариљеˮ 

– профил „Сврачковоˮ, Ариље: 

завршен део поступака 

експропријације земљишта за 

потребе изградње бране са 

акумулацијом, изведени радови на 

санацији клизишта, изграђени 

делови опточног тунела, шахтног 

прелива и изведени припремни 

радови за стамбено насеље и 

привремено градилиште. 

1.ПК.3 Развој система за 

наводњавање - I фаза 

(„АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
11  100.000.000 РСД   

01  20.000.000 РСД   
 

Изграђене пумпне станице, 

изграђени и реконструисани 

канали и објекти на каналској 

мрежи у оквиру система за 

наводњавање 

1.ПК.4 Хитне санације од 

поплава (Floods 

Emergency Recovery 

Project) IBRD Loan No. 

8449-YF („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
11  590.547.000 РСД   

 

Извршена рехабилитација и 

реконструкција приоритетне 

инфраструктуре за заштиту од 

поплава 

1.ПК.5 Изградња постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода на територији 

општине Рашка (ИПА 

2013) („АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
56  133.647.000 РСД   

01  15.207.000 РСД   
 

Унапређен део система за 

сакупљање, одвођење и 

пречишћавање отпадних вода, кроз 

израду техничке докуметације, 

изградњу и реконструкцију 

одређеног броја објеката за 

заштиту вода од загађивања у 

општини Рашка 

1.ПК.6 Изградња линије муља 

на постројењу за 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
01  27.000.000 РСД   

 

Унапређен систем за сакупљања, 

одвођења и пречишћавања 



  

81 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

пречишћавање отпадних 

вода града Шапца 

(„АП”) 

отпадних вода, кроз изградњу 

изградњу линије муља на 

постројењу за пречишћавање 

отпадних вода града Шапца 

1.ПК.7 GEF-SCCF Управљање 

водама на сливу реке 

Дрине у оквиру 

програма за Западни 

Балкан GEF-SCCF The 

West Balkans Water 

Management in Drina 

River Basin Project 

(„АП”) 

Орган  Водопривредна основа Републике 

Србије 
06  23.000.000 РСД   

 

Унапређена регионална сарадња у 

области управљања водама и 

припремљене и реализоване Пилот 

инвестиције у циљу повећања 

спремности на утицај климатских 

промена 

2 Заштита, уређење, 

коришћење и управљање 

пољопривредним 

земљиштем 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  1.013.873.000 РСД   
 

Унапређење квалитета 

пољопривредног земљишта, 

ефикасно коришћење 

пољопривредног земљишта и 

повећање доступности земљишних 

ресурса, побољшање природних и 

еколошких услова на 

пољопривредном земљишту  

2.ПА.1 Подршка уређењу 

пољопривредног 

земљишта 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  686.000.000 РСД   
 

Унапређен систем наводњавања-

изградња и ревитализација система 

за наводњавање, ефикасно 

коришћење пољопривредног 

земљишта спровођењем 

комасације и ревитализација 

пољских путева и унапређена 

техничка и стручна основа за 

уређење пољопривредног 

земљишта 

2.ПА.2 Подршка заштити и 

коришћењу 

пољопривредног 

земљишта 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  179.000.000 РСД   
 

Заштита и очување хемијских и 

биолошких својстава земљишта и 

обезбеђење правилне употребе 

минералних и органских ђубрива и 

пестицида, увећање коришћења 

површине пољопривредног 
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земљишта узимањем у закуп и 

унапређена техничка и стручна 

основа за заштиту и коришћење 

пољопривредног земљишта  

2.ПА.3 Стручна и 

административна 

подршка у управљању 

пољопривредним 

земљиштем 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  148.873.000 РСД   
 

Остварена ефикасна подршка у 

управљању пољопривредним 

земљиштем и унапређен преглед 

информација 

3 Безбедност хране, 

ветеринарска и 

фитосанитарна политика 

("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

56  130.325.000 РСД   

01  3.942.624.000 РСД   
 

Подигнут квалитет сировог млека; 

Успостављен транспарентан начин 

одређивања цене млека; 

Ефикаснија контрола органске 

производње; Јачање система 

безбедности хране и контрола 

заразних болести животиња; 

Смањење ризика по здравље биља, 

животиња, људи и животне 

средине у вези са примарном 

биљном производњом и прометом 

биља и биљних производа. 

3.ПА.1 Безбедност хране 

животињског порекла и 

хране за животиње 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  175.000.000 РСД   
 

Постигнут ниво квалитета и 

безбедности хране у складу са 

националним и међународним 

прописима; Постигнут ниво 

квалитета и безбедности хране у 

складу са националним и 

међународним прописима; 

Постигнут ниво квалитета и 

безбедности хране у промету, у 

складу са националним и 

међународним прописима; 

Постигнут ниво квалитета и 

безбедности хране за животиње, у 

складу са националним и 

међународним прописима. 
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3.ПА.2 Управљање у области 

ветеринарства и 

безбедности хране 

животињског пореклa 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  218.702.000 РСД   
 

Ефикасност пружања услуга 

Управе за ветерину. 

3.ПА.3 Управљање 

фитосанитарним 

системом и системом 

безбедности хране и 

хране за животиње 

биљног порекла ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  281.780.000 РСД   
 

Проценат повећања семена и 

садног материјала произведеног у 

складу са законском регулативом 

до 95%; Проценат повећања 

уписаних сорти у Регистар сорти 

пољопривредног биља од 1.5%; 

Удео заштићених сорти у 

производњи и на тржишту од 3%; 

Проценат биолошке сигурности од 

могућег појављивања 

новостворених генетички 

модификованих организама од 

96%; Проценат повећања броја 

активних супстанци у узорцима 

хране биљног и животињског 

порекла и хране за животиње 

биљног порекла обухваћен 

годишњим програмом испитивања 

резидуа средстава за заштиту биља 

од 20%; Учешће регистрованих 

средстава за заштиту биља 

усклађених са стандардима ЕУ у 

односу на укупан број 

регистрованих средстава за 

заштиту биља од 1%; Информације 

пружене заинтересованој јавности 

и пољопривредним произвођачима 

као крајњим корисницима 

средстава за заштиту биља ради 

информисања, подизања свести и 

доступности тачних података о 

средствима за заштиту биља путем 

електронских и штампаних медија, 
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брошура, саопштења, предавања, 

летака од 70 

3.ПА.4 Фитосанитарна 

инспекција ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  375.918.000 РСД   
 

Проценат броја неусаглашених 

пошиљки биља, биљних 

производа, средстава за заштиту и 

исхрану биља у односу на укупан 

број пошиљки у увозу до 0.5 %; 

Проценат броја неусаглашених 

пошиљки хране и хране за 

животиње биљног и мешовитог 

порекла у односу на укупан број 

пошиљки у увозу до 0.46%; 

Проценат броја спроведених мера 

у односу на укупан број 

фитосанитарних контрола у 

производњи и унутрашњем 

промету у области здравља биља и 

биљног карантина, средстава за 

заштиту и исхрану биља до 8%; 

Проценат неусаглашених контрола 

примарних пољопривредних 

производа биљног порекла на 

присуство резидуа средстава за 

заштиту биља, контаминената и 

хуманих вируса до 3.1%; Проценат 

спроведених мера због 

неусаглашености у односу на 

укупан број контрола у области 

биолошке сигурности до 5.5% 

3.ПА.5 Успостављање општих 

услова хигијене хране 

(контрола на хумане 

вирусе-НОРВИРУС) у 

примарној производњи 

ситног воћа ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  14.500.000 РСД   
 

Смањење број нотификација преко 

РАСФФ система на присуство 

норовируса на 2; Повећање броја 

испитаних узорака ситног воћа на 

присуство норовируса. 

3.ПА.6 Надзор у области 

ветеринарства и 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  334.221.000 РСД   
 

Успостављање ефикасног система 

инспекцијског надзора  
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безбедности хране 

животињског пореклa 

3.ПА.7 Заштита здравља 

животиња 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  2.300.374.000 РСД   
 

Побољшан је здравствени статус 

домаћих животиња 

3.ПА.8 Развој лабораторијске 

дијагностике, очување 

биљног биодиверзитета 

и контрола органске 

производње ("АП") 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

01  40.094.000 РСД   
 

Поуздана лабораторијска 

испитивања хране и хране за 

животиње; Ефикаснија контрола 

органске проиводње;Формирана 

колекција семен аутохтоних сорти 

гајених биљака 

3.ПК.1 Изградња карантинског 

стакленика за потребе 

(АП) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  41.105.000 РСД   
 

Ефикасна регулисаних економских 

штетних и карантинских 

организама 

3.ПК.2 Успостављање 

лабораторије за 

утврђивање квалитета 

сировог млека ("АП") 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

01  130.595.000 РСД   
 

Подигнут квалитет сировог млека, 

транспарентан начин одређивања 

цене млека 

3.ПК.3 ИПА 2013 - Набавка 

вакцина за 

искорењивање беснила 

код дивљих животиња и 

вакцина за вакцинацију 

против класичне куге 

свиња (2 лота/партије) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

01  4.019.000 РСД   

56  5.004.000 РСД   
 

Пројектом се обезбеђује 

континуирана подршка за 

искорењивање беснила и контроле 

класичне куге код домаћих свиња. 

Пројакат остварује континуитет 

претходних ИПА и националних 

буџетских средстава (од 2008. 

године), а повезан је и са 

прекограничним пројектима за 

искорењивање болести. Претходни 

програми показују висок ниво 

успеха, али је наставак неопходан 

у 2016.години  

3.ПК.4 ИПА 2013, Јачање 

капацитета српских 

надлежних органа у 

области зооноза и 

контроле заразних 

болести животиња 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  2.998.000 РСД   

56  56.964.000 РСД   
 

Наставак усклађивања система 

управљања, контроле и сузбијања 

зооноза и других заразних болести 

животиња са европским 

стандардима кроз процес 

усклађивања правног оквира као и 
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јачања професионалних 

капацитета надлежних 

институција. 

3.ПК.5 Успостављање сервисне 

мреже 

агрометеоролошких 

станица ради 

унапређења 

успостављеног система 

прогнозно извештајне 

службе Републике 

Србије ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  19.000.000 РСД   
 

Повећање броја корисника 

сервисне мреже на 25000; 

Повећање економских штетних 

организама за чију прогнозу се 

користе метеоролошки услови 

ради праћење њиховог развоја на 

50. 

3.ПК.6 ИПА 2013 - Подршка 

европским 

интеграцијама и 

припрема пројеката за 

2014 - 2020- 

Неалоцирани фондови - 

Даља изградња 

капацитета у области 

производа за заштиту 

биља и остатака 

пестицида ("АП") ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

56  68.357.000 РСД   

01  4.318.000 РСД   
 

Национално законодавство 

усклађено са правним тековинама 

ЕУ у области производа за 

заштиту биља и резидуа 

пестицида; Регистрација средстава 

за заштиту биља у складу са 

стандардима ЕУ. 

4 Подстицаји у 

пољопривреди и 

руралном развоју ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

15  1.000 РСД   

56  666.420.000 РСД   

01  24.263.150.000 РСД   

05  44.000.000 РСД   
 

Развој пољопривредног сектора 

кроз спровођење мера подстицаја у 

пољопривреди и руралном развоју 

4.ПА.1 Директна плаћања 

("АП") 

Влада  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

01  20.430.670.000 РСД   
 

Унапређен квалитет и квантитет 

сточарске производње, ратарске 

производње и унапређена 

производња млека  

4.ПА.2 Мере руралног развоја 

("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

56  600.000.000 РСД   

01  2.297.000.000 РСД   
 

Унапређење конкурентности, 

достизање стандарда квалитета и 

управљање ризицима, унапређење 

животне средине и 

диверсификација економских 

активности на селу 
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4.ПА.3 Стручна 

административна 

подршка за спровођење 

мера подстицаја ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

01  428.357.000 РСД   
 

Унапређење ефикасности рада 

Управе за аграрна плаћања и 

унапређење ефеката рада управе и 

капацитета за управљање 

фондовима ЕУ  

4.ПА.4 Кредитна подршка-Фонд 

за подстицање развоја 

пољопривредне 

призводње у републици 

("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

   

01  800.000.000 РСД   
 

Развој пољопривредне производње 

и прераде кроз стимулацију 

инвестиција у пољопривредну 

механизацију и опрему, повећање 

и побољшање квалитета сточног 

фонда и повећање ратарске, 

повртарске и воћарске производње 

4.ПА.5 Посебни подстицаји 

("АП")  

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

01  233.000.000 РСД   
 

Унапређење информисања и 

едуковања пољопривредних 

произвођача и промоције домаћих 

производа и производних подручја 

и унапређење производње у 

сточарству кроз спровођење 

одгајивачког програма 

4.ПК.1 Мера техничке помоћи 

за спровођење и надзор 

ИПАРД програма 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  5.000 РСД   
 

Извршена промоција ИПАРД 

програма и спроведен надзор над 

спровођењем ИПАРД програма 

4.ПК.2 ИПА 2013-Подршка 

европским 

интеграцијама и 

припрема пројеката за 

2014-2020 - Подршка 

припреми ИПАРД 

оперативне структуре за 

имплементацију 

Заједничке 

пољопривредне 

политике у циљу 

припреме Републике 

Србије за приступање 

ЕУ 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

56  66.420.000 РСД   

01  8.118.000 РСД   
 

Јачање капацитета Управљачког 

тела за спровођење ИПАРД II 

програма, Јачање капацитета 

Саветодавних служби за 

спровођење ИПАРД II програма, 

Јачање капацитета Управе за 

аграрна плаћања за спровођење 

ИПАРД II програма 
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5 Уређење и надзор у 

области пољопривреде 

("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

56  24.600.000 РСД   

05  23.350.000 РСД   

01  886.790.000 РСД   
 

Модернизација и прилагођавање 

институција; Унапређена примена 

закона и прописа у области 

пољопривреде; 

5.ПА.1 Уређење у области 

пољопривреде и 

руралног развоја ("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

01  725.448.000 РСД   
 

Унапређење законодавног и 

стратешког оквира 

5.ПА.2 Пољопривредна 

инспекција 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

01  126.578.000 РСД   
 

Унапређен инспекцијски надзор и 

примена закона и прописа у 

области заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног 

земљишта; Унапређење контрола и 

спровођења програма мера за 

унапређење пољопривредне 

производње и сточарства и 

органска производња; Унапређење 

контроле и примене прописа у 

области безбедности хране биљног 

и мешовитог порекла; Унапређење 

контроле и примене прописа у 

области вина, ракије, алкохолних и 

безалкохолних пића; -Унапређење 

примене прописа за упис у 

Централни регистар. 

5.ПА.3 Системи и базе података 

у области пољопривреде 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

01  34.444.000 РСД   
 

Унапређено информисање свих 

заинтеросаваних корисника о 

ценама појединих пољопривредно-

прехрамбених производа и 

репроматеријала; Обезбеђени 

подаци за ефикасно 

функционисање FADN IT базе 

података за слање подтака у ЕУ ( 

Rica 1); Унапређена информациона 

подршка пољопривредном 

произвођачу у пласману производа 

АГРОПОНУДА ; Обезбеђивање 

ажурних података о 
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произвођачима грожђа и 

виноградарским парцелама ; 

5.ПК.1 ИПА 2013 -Подршка 

европским 

интеграцијама и 

припрема пројеката за 

2014-2020 Неалоцирани 

фондови - Утврђивање 

неопходних корака у 

процесу успостављања 

система класификације 

трупова у складу са 

захтевима ЕУ 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

56  24.600.000 РСД   

01  246.000 РСД   
 

Обезбеђен основ за успостављање 

система класификације трупова и 

извештавање о ценама у складу са 

ЕУ захтевима 

5.ПК.2 Хармонизација важних 

аспеката српског 

виноградарства и 

винарства са 

стандардима ЕУ 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године  

 

05  23.350.000 РСД   

01  74.000 РСД   
 

Надлежне институције су 

снабдевене адекватним 

софтверским и хардверским 

средствима која омогућавају 

вођење регистара обавезних у ЕУ у 

електронском облику 

6 Развој шумарства и 

ловства ("АП")  

Орган  Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

01  812.565.000 РСД   
 

Успостављено одрживо 

управљање шумама у Републици 

Србији; Унапређен систем заштите 

шума; Унапређено стање дивљачи 

и ловства  

6.ПА.1 Управљање у шумарству 

и ловству ("АП")  

Орган  Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

01  214.656.000 РСД   
 

Унапређен стратешки, 

регулаторни и институционални 

оквир за спровођење одрживог 

газдовања шумама и дивљачи; 

Реализоване субвенцијске мере на 

унапређењу шумарства и ловства.  

6.ПА.2 Одрживи развој и 

унапређење шумарства-

Буџетски фонд за шуме 

("АП") 

Орган  Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

01  447.550.000 РСД   
 

Унапређено стања шума у 

Републици Србији; Унапређена 

шумска инфраструктура; 

Успостављено ефикасно 

планирање газдовања шумама.  
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6.ПА.3 Одрживи развој и 

унапређење ловства-

Буџетски фонд за 

ловство ("АП") 

Орган  Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 

 

01  110.315.000 РСД   
 

Успостављен систем одрживог 

газдовања дивљачи и предузимање 

мера у ловиштима; Постигнути 

оптимални фондови дивљачи и 

успостављена стабилна, 

уравнотежена структура 

популација дивљачи и побољшан 

квалитет трофеја ловостајем 

заштићених врста дивљачи; 

Очуване ретке, угрожене и трајно 

заштићене врсте ловне дивљачи. 

6.ПА.4 Надзор у шумарству и 

ловству ("АП") 

Орган  Стратегија развоја шумарства 

Републике Србије 
01  40.044.000 РСД   

 

Умањен проценат неправилности у 

односу на претходни период.  

7 Управљање заштитом 

животне средине 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  255.352.000 РСД   

05  241.500.000 РСД  (2.100.000 USD)  

05  1.641.066.000 РСД  (13.342.000 EUR)  
 

Заштита и унапређење квалитета 

ваздуха и озонског омотача; 

заштита квалитета вода и 

земљишта; успостављен ефикасан 

систем индустријске безбедности и 

смањено загађење животне 

средине из индустријских 

постројења 

7.ПА.1 Подршка пројектима 

заштите животне 

средине 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  20.000.000 РСД   
 

Популаризација, подстицање и 

јачање свести и знања о значају 

заштите животне средине; 

решавање појединачних проблема 

у области заштите животне 

средине 

7.ПК.1 Годишњи мониторинг 

квалитета ваздуха у 

урбаној мрежи мерних 

станица 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  20.000.000 РСД   
 

Успостављен јединствени 

функционални систем праћења и 

контроле степена загађења ваздуха 

и одржавања базе података о 

квалитету ваздуха, како би се 

оценио утицај загађеног ваздуха на 

здравље људи, животну средину и 

климу и предузеле потребне мере 

заштите 
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7.ПК.2 Испитивања квалитета 

воде, седимента и 

водних организама у 

функцији мониторинга 

стања квалитета реке 

Дунав и притока – две 

хидролошке сезоне 

годишње (коришћење 

брода-лабораторије 

''Аргус'') 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  4.905.000 РСД   
 

Утврђено стање квалитета реке 

Дунав и тенденција 

промена;утврђен биланс воде, 

наноса и загађујућих 

материја;испитани процеси 

седиментације и акумулисање 

нутријентних и опасних материја 

7.ПК.3 Оперативни мониторинг 

површинских и 

подземних вода 

Републике Србије у 

2016. години  

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  9.350.000 РСД   
 

Утврђивање хемијског и 

еколошког статуса површинских 

вода као и хемијског и 

квантитативног статуса подземних 

вода  

7.ПК.4 Формирање јединствене 

базе података о 

квалитету воде и 

седимента Великог 

Бачког канала, на основу 

резултата пројекта 

«Мониторинг квалитета 

вода и седимента 

Великог Бачког канала у 

периоду: јесен 2008/зима 

2009.-пролеће/лето 

2012.», као и раније 

обављених испитивања  

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  3.400.000 РСД   
 

Формирање јединствене базе 

података о квалитету воде и 

седимента Великог бачког канала, 

ради поједностављења коришћења 

постојећих података 

7.ПК.5 Средства за ванреднa 

испитивања у случају 

непогода, хаварија или 

ванредних ситуација 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  10.000.000 РСД   
 

Утврђивање степена деградације 

земљишта и предлог санације 

локалитета  

7.ПК.6 Санација, затварање и 

рекултивација депоније 

јаловине (шљаке) из 

топионице у Зајачи 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

01  163.600.000 РСД   
 

Трајно спречавање даљег 

загађивања животне средине у 

околини топионице у Зајачи.  
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апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

7.ПК.7 Рецензија пројекта 

„Израда методологије за 

систематско праћење 

квалитета и стања 

земљишта у Републици 

Србији“ 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  97.000 РСД   
 

Потврђени и кориговани 

предложени методолошки 

поступци и методи  

7.ПК.8 Стање и квалитет 

земљишта  

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  24.000.000 РСД   
 

Дефинисане препоруке са 

предлозима за превенцију на 

основу вредности добијених 

анализом узрока и 

рекогносцирањем терена; у оквиру 

испитивања стања и квалитета 

земљишта очекивани резултати ће 

се добити: утврђивањем природног 

садржаја (background level) 

потенцијално токсичних 

микроелемената, испитивањем 

ерозије, клизишта, 

дезертификације, губитка органске 

материје, процеса ацидификације и 

утицаја киселих киша на 

земљиште. као факторе 

деградације земљишта 

7.ПК.9 Примена Протокола о 

води и здрављу у 

локалним заједницама у 

Републици Србији 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  1.641.066.000 РСД  (13.342.000 EUR)  
 

Дефинисање методологије за 

анализу ситуације приступа 

здравој пијаћој води и санитацији, 

деце у школама кроз санитарни 

надзор објеката са прелиминарним 

инвестиционим проценама; 

подизање свести и јачање 

институционалних капацитета за 

унапређење система праћења 

исправности пијаћих вода и 

санитације деце у школама; 

подизање свести представника 

локалних самоуправа, стручној 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

јавности и широј јавности о 

значају Протокола о води и 

здрављу 

7.ПК.10 Локални развој отпоран 

на климатске промене 

Орган  Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  241.500.000 РСД  (2.100.000 USD)  
 

Постигнуто смањење емисија 

гасова са ефектом стаклене баште  

8 Интегрисано управљање 

отпадом, хемикалијама и 

биоцидним производима 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  3.578.623.377 РСД  (29.094.499 EUR)  

01  357.350.000 РСД   

01  497.545.578 РСД  (4.045.086 EUR)  

06  11.393.740 РСД  (99.076 USD)  
 

Унапређен система управљања 

отпадом и управљања 

хемикалијама  

8.ПК.1 Трајно збрињавање 

историјског отпадa 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  100.000.000 РСД   
 

Трајно збрињавање историјског 

отпада 

8.ПК.2 Иновирање, надоградња, 

одржавање и даљи 

развој Интегралног 

регистра хемикалија 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  3.600.000 РСД   
 

Унапређење извештавања ка 

Европској Комисији и развој 

националне базе података о 

хемикалијама и биоцидним 

производима 

8.ПК.3 Стабилизација и 

проширење депоније 

Дубоко 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  307.500.000 РСД  (2.500.000 EUR)  

01  80.000.000 РСД   
 

Урађена стабилизација и 

проширење депоније Дубоко 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

8.ПК.4 ИПА МИСП 2010 

Подршка општинама у 

РС у припреми и 

спровођењу 

инфраструктурних 

пројеката - Лесковац 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

01  173.750.000 РСД   
 

Изграђена Линија муља у оквиру 

постројења за третман отпадних 

вода;  

8.ПК.5 ИПА 2012 Изградња 

Регионалне депоније 

Суботица 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  2.441.550.000 РСД  (19.850.000 EUR)  

01  472.320.000 РСД  (3.840.000 EUR)  
 

Опремање регионалног цента за 

управљање отпадом 

8.ПК.6 Даљи развој управљања 

хемикалијама и 

биоцидним производима 

у Републици Србији -

твининг уговор 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  48.164.955 РСД  (391.585 EUR)  

01  2.535.030 РСД  (20.610 EUR)  
 

Унапређено управљање 

хемикалијама и биоцидним 

производима у Републици Србији;  

8.ПК.7 Унапређење управљања 

опасним отпадом у 

Републици Србији -

твининг уговор 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  47.646.264 РСД  (387.368 EUR)  

01  2.507.724 РСД  (20.388 EUR)  
 

Унапређено управљање опасним 

отпадом у Републици Србији 

8.ПК.8 Успостављање 

механизма за 

имплементацију ММР-а 

-твининг уговор 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  50.497.158 РСД  (410.546 EUR)  

01  10.342.824 РСД  (84.088 EUR)  
 

Успостављање механизма за 

спровођење Уредбе о механизму 

мониторинга (ММР-а) 

8.ПК.9 Имплементација 

Стратегије за 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 
05  88.560.000 РСД  (720.000 EUR)  

01  9.840.000 РСД  (80.000 EUR)  
 

Израђени специфични планова 

имплементације (DSIPs) за 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

апроксимацију у области 

животне средине -уговор 

о услугама 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

дефинисане директиве; израђен 

Акциони план за имплементацију 

Стратегије развоја 

администартивних капацитета 

8.ПК.10 ИПА 2014 Подршка 

развоју стратешког 

оквира у области 

управљања отпадом, 

укључујући примарну 

сепарацију - твининг 

уговор 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  92.250.000 РСД  (750.000 EUR)  
 

Ревидирана Стратегија управљања 

отпадом; развијен национални 

План управљања отпадом 

8.ПК.11 ИПА 2014 Подршка 

припреми докумената за 

преговоре у Поглављу 

27 за приступању ЕУ 

(ДСИП) 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  93.480.000 РСД  (760.000 EUR)  
 

Израђени специфични планова 

имплементације (DSIPs) за 

дефинисане директиве; израђен 

Вишегодишњи план финансирања 

8.ПК.12 Израда Стратегије борбе 

против климатских 

промена, са акционим 

планом 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  49.200.000 РСД  (400.000 EUR)  
 

Кроз стратегију и акциoни план 

биће утврђена 

ограничења/смањење емисија које 

се остварује као и колико је оно до 

2020, односно 2030. године 

поштујући одредбе секторских 

стратешких докумената, пре свега 

нове Стратегије развоја 

енергетике; Оквирна стратегија 

развоја праћења смањења емисија 

ГХГ до 2050. биће израђена 

8.ПК.13 Подршка развоју 

инфраструктурних 

пројеката у области 

животне средине 

(ЕИСП) 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  110.700.000 РСД  (900.000 EUR)  
 

Израђена документација за 

пројекте управљања отпадом у 

Крагујевцу и Новом Саду; 

Израђена документација за 

пројекте управљања отпадним 

водама у Нишу; Израђен концепт 

за израду Националне стратегије 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

управљања муљем; Ојачани 

капацитети Одељења за 

управљање пројектима за 

припрему инфраструктурних 

пројеката; Изграђена трансфер 

станица у Чачку; Изграђено 

постројења са третман отпадних 

вода у Крушчици, општина Бела 

Црква;  

8.ПК.14 Управљање отпадом и 

отпадним водама у 

општинама (ИМПАКТ 

2) 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  123.000.000 РСД  (1.000.000 EUR)  
 

Усвојен Национални механизам 

подршке за увођење циркуларне 

економије према законодавству 

ЕУ; побољшане комуналне услуге 

у изабраним општинама у оба 

приоритетна сектора; ојачани 

капацитети о циркуларној 

економији у општинама и 

приватним оператерима у сектору 

отпада користећи искуства пилот 

општина; у пет изабраних општина 

је побољшан приступ рањивих 

мањина комуналним услугама 

8.ПК.15 Изградња Трансфер 

станице у Коцељеви 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  64.575.000 РСД  (525.000 EUR)  
 

Израђен Идејни и Главни пројекат 

за Трансфер станицу; израђена 

тендерска документација и 

спроведен тендерски поступак за 

извођача радова; изграђена и 

опремљена Трансфер станица; 

спроведен надзор над изградњом и 

опремањем 

8.ПК.16 ИПА 2012 Jaчање 

капацитета за 

спровођење acquis-a и 

конвенцијa у заштити 

природе 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

05  61.500.000 РСД  (500.000 EUR)  
 

Дефинисана листа потенцијалних 

локација НАТУРА 2000; мапирана 

станишта у складу са ЕУ 

директивом за станишта; израђени 

планови управљања за НАТУРА 

2000 подручја 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

8.ПК.17 План искључивања из 

употребе HCFC 

супстанци (супстанци 

Анекса Ц/I 

Монтреалског 

протокола) 

Орган  Стратегија управљања отпадом за 

период 2010 - 2019. године 

Национални програм заштите 

животне средине 

Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију 

06  11.393.740 РСД  (99.076 USD)  
 

Смањење потрошње ХЦФЦ у 

складу са усвојеним Планом 

искључивања; 35 % редукција у 

односу на базну потрошњу до 

2020. године 

9.ПК.1 Јачање капацитета за 

имплементацију и даљи 

развој законодавног 

оквира у области 

органске производње, 

политике квалитета 

хране и промоције 

пољопривредних 

производа 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  67.817.280 РСД  (551.360 EUR)  
 

Успостављен правни и 

институционални оквир за 

промоцију пољопривредних 

производа у складу са ЕУ 

захтевима. Успостављен правни 

оквир за географске ознаке 

порекла (шеме квалитета) у 

области пољопривредних 

производа и намирница усклађен 

са релевантном ЕУ регулативом. 

Успостављен ефективан систем 

контроле за органску производњу 

који обухвата све учеснике и 

аспекте органске производње 

9.ПК.2 Пројекат ”Развој 

финансијског система у 

руралним подручјима 

Србије” (број 

2010.7033.3) 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  61.500.000 РСД  (500.000 EUR)  
 

Експертске услуге су услуге 

експерата којима ће се подржати 

партнерске банке укључене у 

Пројекат да финансирају примарни 

пољопривредни сектор и 

пољопривредну индустрију у 

Србији кроз кредите крајњим 

корисницима. 

9.ПК.3 Пројекат ”Развој 

финансијског система у 

руралним подручјима 

Србије” (број 

2013.7030.3)  

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  61.500.000 РСД  (500.000 EUR)  
 

Експертске услуге су услуге 

експерата којима ће се подржати 

партнерске банке укључене у 

Пројекат да финансирају примарни 

пољопривредни сектор и 

пољопривредну индустрију у 

Србији кроз кредите крајњим 

корисницима 
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9.ПК.4 Подршка развоју 

тржишног ланца хране – 

Развој система ознака 

квалитета за производе 

биљног порекла 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  11.500.000 РСД  (100.000 USD)  
 

Заштита Облачинске вишње из 

Мерошине ознаком географског 

порекла и боље позиционирање, на 

домаћем и тржишту Европске 

Уније, производа са ознаком 

географског порекла и подизање 

свести код произвиђача и 

потрошача о истим 

9.ПК.5 Подршка развоју 

тржишног ланца хране – 

Унапређење квалитета и 

безбедности производа у 

сектору прераде меса у 

Србији  

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  11.500.000 РСД  (100.000 USD)  
 

Развијање шеме квалитета у 

функцији стварања додате 

вредности за одређене производе 

од меса, а у циљу подизања 

конкурентности домаћих 

производа, како на домаћем, тако и 

на иностраном тржишту. 

Доношење подзаконских аката 

којима ће се уредити минимални 

хигијенски услови за објекте у 

којима се врши производња 

производа са ознакама географског 

порекла.  

9.ПК.6 Помоћ подизању 

капацитета и подршка 

органској производњи у 

Србији 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  34.500.000 РСД  (300.000 USD)  
 

Подигнути капацитети у 

Републици Србији за органску 

производњу 

9.ПК.7 ФАО/ЕБРД пројекaт/ 

Успостаљање система 

преджетвеног 

финансирања у 

пољопривреди у 

Републици Србији 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  61.500.000 РСД  (500.000 EUR)  
 

Развој система преджетвеног 

финансирања, као механизма 

финансирања примарних 

произвођача. Спроведене 

промоције и тренинзи за 

укључивање у систем 

преджетвеног финансирања. 

9.ПК.8 ФАО/ЕБРД пројекaт/ 

Политички дијалог 

између приватног и 

јавног сектора у области 

меса и млека у Србији 

Орган  Стратегија пољопривреде и 

руралног развоја Републике Србије 

за период 2014-2024. године 

06  103.500.000 РСД  (900.000 USD)  
 

Институциoнaлизoвaњe и jaчaњe 

диjaлoгa измeђу крeaтoрa aгрaрнe 

пoлитикe и субjeкaтa aгрoбизнисa 

нa кoje сe oнa oднoси путeм 

рeдoвних сaстaнaкa фoрмирaних 
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рaдних групa. Радне групе ће 

радити на прoмoвисaњу сeктoрa 

стoчaрствa, oднoснo сектора мeсa и 

млeкa, кao aтрaктивних oблaсти зa 

дoмaћe и стрaнe инвeстициje, aли и 

за унaпрeђeњe пeрфoрмaнси 

прoизвoдњe. 

10 Програм праћења стања 

животне средине и 

извештавање ("АП") 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  287.077.000 РСД   

05  82.060.000 РСД   
 

Месечни и годишњи извештаји о 

мониторингу 

10.ПК.1 Спровођење 

мониторинга квалитета 

вода и седимента  

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  26.583.000 РСД   
 

Извршен систематски мониторинг 

квалитета површинских и 

подземних вода и седимента, 

праћење, анализирање и 

извештавање о акцидентним 

ситуацијама. Извршавање 

међународних обавеза из области 

мониторинга квалитета вода 

10.ПК.2 Међудржавна сарадња у 

оквиру контроле 

квалитета вода са 

Мађарском и Румунијом  

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  11.298.000 РСД   
 

Наставак међудржавне сарадње у 

оквиру контроле квалитета вода на 

основу билатералног 

водопривредног споразума ФНРЈ 

са Мађарском и Румунијом из 1955 

10.ПК.3 Подизање капацитета за 

спровођење 

мониторинга вода, 

седимента и земљишта  

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  6.743.000 РСД   
 

Методе за контролу опасних и 

штетних материја у земљишту 

уведене у редован аналитички рад; 

реализовано систематско праћења 

квалитета земљишта на 

дефинисаним локалитетима 

10.ПК.4 Оперативно 

функционисање 

државног система за 

аутоматски мониторинг 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

01  112.883.000 РСД   
 

Валидна оцена квалитета ваздуха у 

складу са чланом 21 Закона о 

заштити ваздуха у свим 

агломерацијама и зонама 
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квалитета ваздуха у 

државној мрежи за 

праћење квалитета 

ваздуха  

коришћења природних ресурса и 

добара 

10.ПК.5 Подизање капацитета за 

спровођење 

мониторинга ваздуха 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  10.891.000 РСД   
 

Позитивни резултати тестирања и 

међународних компарација; 

акредитација метода у 

аутоматском мониторингу 

квалитета ваздуха; е-Извештавање 

према ЕЕА  

10.ПК.6 Проширење државне 

мреже за детекцију 

алергеног полена у 

Србији 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  624.000 РСД   
 

Проширена постојећа мрежа 

станица у оквиру државног 

мониторинга за једну станицу 

10.ПК.7 Оперативно 

функционисање 

Националне 

лабораторије са 

калибрационом 

лабораторијом 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  44.587.000 РСД   
 

Функционална Национална 

лабораторија, извршен Програм 

мониторинга статуса површинских 

и подземних вода и седимента, 

Програм мониторинга квалитета 

ваздуха и хитно 

реаговање,анализирање и 

извештавање о акцидентним 

ситуацијама; успешно обављена 

калибрација гас анализатора у 

државној мрежи станица за 

аутоматски мониторинг квалитета 

ваздуха 

10.ПК.8 Изградња нове зграде 

Националне референтне 

лабораторије за 

контролу квалитета 

чинилаца животне 

средине  

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  15.455.000 РСД   
 

Изграђен капацитет Националне 

лабораторије за мониторинг 

чинилаца животне средине  

10.ПК.9 Акредитација 

калибрационе 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 
01  2.691.000 РСД   

 

Успешно обављена калибрација 

гас анализатора у државној мрежи 
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лабораторије за 

аутоматски мониторинг 

квалитета ваздуха у 

државној мрежи за 

праћење квалитета 

ваздуха  

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

станица за аутоматски мониторинг 

квалитета ваздуха;  

10.ПК.10 Подизање капацитета за 

обављање сложених 

аналитичких поступака у 

Националној 

лабораторији 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  1.153.000 РСД   
 

Стручно и компетентно особље 

оспособљено за обављање 

сложених и високо 

специјализованих аналитичких 

поступака у Националној 

лабораторији 

10.ПК.11 Мониторинг извора 

загађивања 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  6.596.000 РСД   
 

Успостављен функционалан 

систем мониторинга извора 

загађивања  

10.ПК.12 Вођење информационог 

система заштите 

животне средине 

Рeпублике Србије 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  11.431.000 РСД   
 

Функционалан ИС заштите 

животне средине према унтерним 

и екстерним стручним 

корисницима и грађанима.  

10.ПК.13 Успостављање 

аутоматских процедура 

за размену података и 

информација по 

тематским целинама 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  2.638.000 РСД   
 

Аутоматске процедуре су 

оперативне 

10.ПК.14 Унапређење локалне 

мреже Агенције  

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  1.319.000 РСД   
 

Сигурност и функционалност 

Информационог система заштите 

животне средине повећана на 

виши ниво 
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10.ПК.15 Развој тематских база 

података као 

компонената 

информационог система 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  2.638.000 РСД   
 

Оперативне базе по компонентама 

10.ПК.16 Успостављање 

системског праћења 

одрживе производње и 

потрошње 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  791.000 РСД   
 

Годишњи извештај о раду Владе, 

Извештај о стању животне средине 

у Републици Србији, Европски 

извештај о стању животне средине 

ЕЕА 

10.ПК.17 Успостављање 

Инвентара 

контаминираних 

локација 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  2.638.000 РСД   
 

Извршена инвентзаризација 

потенцијално контаминираних и 

контаминираних локалитета; 

Успостављен Инвентар 

контаминираних локација 

10.ПК.18 Израда информационог 

система биолошког 

диверзитета са Web 

апликацијом 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  879.000 РСД   
 

Израђен информациони систем 

биолошког диверзитета са Web 

апликацијом 

10.ПК.19 Успостављање система 

за праћење токова 

отпада 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

05  82.060.000 РСД   

01  7.786.000 РСД   
 

Унапређено извештавање о 

токовима отпада 

10.ПК.20 Административна 

подршка Програму 

праћења стања животне 

средине и извештавање  

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  14.000.000 РСД   
 

Већи степен ефикасности у раду 

заједничких функција 
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10.ПК.21 Мониторинг птица и 

лептирова 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  879.000 РСД   
 

Припремљена и комлетирана база 

података птица и лептирова 

10.ПК.22 Успостављање система 

за праћење ефикасности 

коришћења ресурса 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  596.000 РСД   
 

Припремљена и комлетирана база 

података ресурсне ефикасности 

10.ПК.23 Инвентар гасова са 

ефектом стаклене баште 

према UNFCCC 

конвенцији за период 

1990 - 2014 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  1.319.000 РСД   
 

Испуњене обавезе према UNFCCC 

конвенцији 

10.ПК.24 Инвентар основних 

загађујућих материја у 

ваздух према CRTAP 

конвенцији за период 

1990 - 2014 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  659.000 РСД   
 

Испуњене обавезе према CRTAP 

конвенцији 

11 Заштита природе Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

 

01  261.598.940 РСД   
 

Дугорочно очување постојећег 

живог света и унапређена заштита 

и управљање популацијама врста 

на територији Републике Србије 

пројектовано кроз завршетак 

пројекта планираних до 2018. 

године и дугорочно очување 

заштићених подручја на 

територији Републике Србије  

11.ПК.1 Подстицаји за програме 

управљања заштићеним 

природним добрима од 

националног интереса 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

01  210.000.000 РСД   
 

Засноване, опремљене и обучене 

чуварске службе; очуване и 

унапређене природне и друге 

вредности, обележена и уређена 



104 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

коришћења природних ресурса и 

добара 

 

заштићена подручја, развијене 

јавне функције зп (наука, 

образовање, рекреација и др.), 

развијен систем управљања 

посетиоцима, унапређен одрживи 

социоекономски развој 

11.ПК.2 Сушење шума у 

националним парковима 

и другим заштићеним 

подручјима 

Орган  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  10.000.000 РСД   
 

Предузете одговарајуће мере за 

санирање последица сушења шума 

и заустављено даље сушење, 

смањена површина осушених 

стабала 

11.ПК.3 Успостављање еколошке 

мреже 

Влада  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

 

01  19.000.000 РСД   
 

Идентификација еколошки 

значајних подручја од 

међународног и националног 

значаја за очување типова 

станишта и/или референтних врста 

флоре и фауне и њихових 

станишта, као и еколошки значајих 

подручја од међународног и 

националног значаја за очување 

птица, а у складу са ЕУ 

директивама о птицама и 

стаништима и националним 

законодавством израду Црвене 

књиге фауне кичмењака Србије; 

Црвена књига садржи листе 

угрожених дивљих врста биљака, 

животиња и гљива 

11.ПК.4 Успостављање Натура 

2000 

Влада  Национална стратегија за 

апроксимацију у области животне 

средине за Републику Србију  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

 

01  10.700.000 РСД   
 

Идентификација и припрема 

предлога листе Натура 2000 

подручја, мапирање врста и 

станишта у складу са Директивама 

Европске уније о стаништима и 

птицама, формирање јединствене 

базе података према 

критеријумима Натура 2000, 

јачање капацитета 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заинтересованих страна за 

међусекторску сарадњу и учешће 

заинтересованих страна; израда 

годишњих оператвних планова за 

спровођење Плана о 

имплементацији директива и 

суфинансирање пројекта за 

успостављање Натура 2000 из 

ИПА 2016  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2. Министар  проф. др Зорана Михајловић 

3. Делокруг На основу члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; 

просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу 

објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина 

и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом, као и друге послове одређене законом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: 

уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од 

посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-

технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове 

развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни 

објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне 

послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају 

из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и 

развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за транспорт опасног терета; Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу; Дирекција за водне путеве; Републичка 

агенција за становање; Агенција за безбедност саобраћаја; Агенција за управљање лукама; Јавно предузеће "Путеви Србије"; 

"Железнице Србије" Акционарско друштво; Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о јавним путевима 

Усклађивање за Законом о планирању и изградњи, Законом о безбедности 

саобраћаја на путевима, Законом о инспекцијском надзору и Директивама ЕУ  

 

 

ДА  03. 2016.  

2 Предлог закона о потврђивању 

Споразума о ваздушном саобраћају 

између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Турске 

Уговорно се уређују билатерални односи у области цивилног ваздухопловства 

и поставља основ за обављање редовног ваздушног саобраћаја између страна 

уговорница  

 

 

НЕ  03. 2016.  

3 Предлог закона о стамбеним задругама Овим законом ближе се уређује начин организовања, положај и пословање 

стамбених задруга, својинско-правна питања која се тичу стамбених задруга и 

друга питања везана за стамбене задруге.  

 

 

НЕ  06. 2016.  

4 Предлог закона о поступку уписа у 

катастар 

Овим законом прецизирају се и уређују услови, начин и поступак уписа у 

катастар непокретности  

 

 

ДА  06. 2016.  

5 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о планирању и изградњи 

Овим законом наставља се реформа издавања грађевинских дозвола и уређује 

систем обједињене поцедуре, започиње систем издавања електронске 

грађевинске дозволе, појачава одговорност свих учесника у поступку издавања 

потребне документације за градњу и ојачава улога грађевинске инспекције.  

 

 

ДА  06. 2016.  

6 Предлог закона о потврђивању 

Споразума о ваздушном саобраћају 

између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Кореје 

Уговорно се уређују билатерални односи у области цивилног ваздухопловства 

и поставља основ за обављање редовног ваздушног саобраћаја између страна 

уговорница  

 

 

НЕ  12. 2016.  

7 Предлог националног програма 

железничке инфраструктуре 

Национални програм железничке инфраструктуре обухвата: постојеће 

карактеристике и стање железничке инфраструктуре Републике Србије; 

стратегију изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре; 

развојне компоненте у изградњи нових капацитета инфраструктуре од посебног 

значаја за Републику Србију; дефинисање структуре, динамике реализације и 

приоритета, висине и извора финансијских средстава потребних за извршење 

активности из Националног програма  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању лучког 

подручја путничког 

пристаништа отвореног за 

међународни саобраћај у 

насељу Рам у Општини 

Велико Градиште  

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје путничког пристаништа 

отвореног за међународни саобраћај у у 

насељу Рам у oпштини Велико 

Градиште у складу са Стратегијом, 

документима просторног и 

урбанистичког планирања и планским 

документима који се односе на 

управљање водама  

 

 

ДА  09. 2016. 

2 Уредба о мешовитој цивилно-

војној комисији 

Члан 18. став 4. Закона о 

истраживању несрећа у 

ваздушном, железничком и 

водном саобраћају ("Службени 

гласник РС", број 66/15) 

Овом уредбом се прописују услови под 

којима се именује мешовита цивилно-

војна комисија, начин њеног рада као и 

начин истраживања удеса и озбиљних 

незгода у ваздушном саобраћају  

 

 

ДА  01. 2016. 

3 Уредба о плану хитних мера 

помоћи у случају несрећа у 

ваздушном саобраћају 

Члан 14. Закона о истраживању 

несрећа у ваздушном, 

железничком и водном 

саобраћају ("Службени 

гласник РС", број 66/15) 

Овом уредбом прописује се план хитних 

мера помоћи који укључује превоз, 

смештај и медицинску помоћ жртвама и 

њиховим породицама у случају несреће  

 

 

ДА  01. 2016. 

4 Уредба о начину утврђивања и 

податке које садржи Општи 

део плана расподеле, посебне 

критеријуме за утврђивање 

појединачног плана 

расподеле, начин утврђивања 

појединачног плана 

расподеле, садржину и 

образац захтева за утврђивање 

појединачног плана и ревизије 

појединачног плана, начин 

утврђивања критичности 

контингената дозвола, 

Члан 36. Закона о превозу 

терета у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС“, број 

68/15) 

Уређује усаглашавање начина 

расподеле и критеријума за доделу 

страних дозвола за међународни јавни 

превоз ствари домаћим превозницима 

са регулативом ЦЕМТ-а 

(Међународног транспортног форума) 

 

 

 

ДА  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

поступак и начин преузимања 

дозвола, поступак и начин 

вођења евиденција о 

дозволама, рокове за враћање 

појединачних, временских и 

мултилатералних дозвола, 

начин стављања на увид 

домаћим превозницима 

података које садржи Општи 

део плана расподеле, као и 

податке које садржи 

појединачни план расподеле  

5 Одлука о изради Просторног 

плана подручја посебне 

намене нове луке у Београду 

са слободном зоном  

Члан 46. став 1. Закона 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 и 

145/14) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Визија и дугорочни циљ развоја 

подручја Просторног плана односи се 

на изградњу и одржив развој нове луке 

у Београду, која ће на пресеку два 

паневропска транспортна коридора 

(речног VII и друмског X), постати 

један од најважнијих транспортних 

чворова у овом делу Европе, 

мултимодално чвориште које повезује 

водни пут са железницом и путном 

мрежом; планира се и изградња 

слободне зоне у даљој фази 

проширења, уз евентуално обухватање 

и локације у Панчевачком риту за 

потребе терминала за расуте терете, као 

и још једне локације на Сави у 

Београду за исте намене; концептуални 

оквир планирања, коришћења, уређења 

и заштите планског подручја заснива се 

на обезбеђењу услова за изградњу и 

планско коришћење луке са пратећим 

лучким објектима и опремом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  03. 2016.  

6 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене 

Члан 35. став 2. Закона о 

планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 

Просторни план садржи полазне 

основе; принципе, циљеве и 

концепцију изградње система; планска 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

НЕ  06. 2016.  



110 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инфраструктурног коридора 

високонапонског далековода 

2х110 kV Краљево 3 - Нови 

Пазар 1 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 – УС, 98/13 - УС,132/14 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

решења; правила уређења и правила 

грађења; имплементацију, као и 

просторну, технолошку или 

функционалну везу коридора са 

непосредним окружењем, положај и 

правила уређења, градње и коришћења 

објеката и површина у коридору; 

графички део, и све друге елементе из 

законске и подзаконске регулативе која 

уређује ову област 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

7 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Социјалистичке 

Републике Вијетнам 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе 

Социјалистичке Републике Вијетнам  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016.  

8 Уредба о утврђивању лучког 

подручја путничког 

пристаништа отвореног за 

међународни саобраћај у 

Општини Сремски Карловци  

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, број 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје путничког пристаништа 

отвореног за међународни саобраћај у у 

насељу Рам у у Општини Сремски 

Карловци у складу са Стратегијом, 

документима просторног и 

урбанистичког планирања и планским 

документима који се односе на 

управљање водама  

 

 

ДА  06. 2016.  

9 Уредба о утврђивању лучког 

подручја путничког 

пристаништа отвореног за 

међународни саобраћај у 

Општини Кањижа  

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, број 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје путничког пристаништа 

отвореног за међународни саобраћај у 

Општини Кањижа у складу са 

Стратегијом, документима просторног 

и урбанистичког планирања и 

 

 

ДА  06. 2016.  
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планским документима који се односе 

на управљање водама  

10 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Републике Јужне 

Африке 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Републике 

Јужне Африке  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  06. 2016.  

11 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Краљевине Тајланда 

Члaн 9. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора ("Службени гласник 

РС", број 32/13) и члан 43. став 

3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Тајланда  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016.  

12 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене слива 

акумулације ''Гружа'' 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Циљ доношења Просторног плана је 

утврђивање дугорочне концепције 

организације, уређења, заштите и 

коришћења слива акумулације 

"Гружа"; рационално коришћење и 

очување природних ресурса; заштита и 

унапређење животне средине, 

природних и непокретних културних 

добара; валоризација комплементарних 

потенцијала подручја за развој; 

просторни, саобраћајни, привредни и 

други облици интеграције подручја са 

окружењем 

 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  06. 2016.  
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13 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Исламске Републике 

Пакистан 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Исламске 

Републике Пакистан  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016. 

14 Уредба о утврђивању измена и 

допуна Просторног плана 

подручја посебне намене 

Националног парка Копаоник 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Израдом измена и допуна Просторног 

плана створиће се услови за 

усклађивање свих докумената 

просторног и урбанистичког 

планирања на планском подручју као и 

утврдити одговарајући плански основ 

на целокупном планском подручју, у 

смислу директног спровођења, даље 

израде техничке документације у 

складу са Законом о планирању и 

изградњи, као и прибављање 

одговарајућих дозвола у складу са 

Законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  06. 2016. 

15 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене за 

инфраструктурни коридор 

високонапонског далековода 

110 kV број 113/х од ТС Ниш 

1 до Врле III 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Просторни план садржи полазне 

основе; принципе, циљеве и 

концепцију изградње система; планска 

решења; правила уређења и правила 

грађења; имплементацију, као и 

просторну, технолошку или 

функционалну везу коридора са 

непосредним окружењем, положај и 

правила уређења, градње и коришћења 

објеката и површина у коридору; 

графички део; и све друге елементе из 

позитивне законске и подзаконске 

регулативе која уређује ову област 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  06. 2016. 
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16 Одлука о изради Просторног 

плана инфраструктурног 

коридора Ниш-Мердаре 

Члан 46. став 1. Закона 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 и 

145/14) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  06. 2016. 

17 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Републике Тунис 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Републике 

Тунис  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

НЕ  06. 2016. 

18 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Државе Израел 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Државе 

Израел  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016. 

19 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

НЕ  06. 2016. 
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Владе Републике Србије и 

Владе Доминиканске 

Републике 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Републике Србије и Владе 

Доминиканске Републике  

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

20 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Уједињене Републике 

Танзаније 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Уједињене 

Републике Танзаније  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016. 

21 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Специјалне 

Административне Регије Хонг 

Конг  

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Специјалне 

Административне Регије Хонг Конг  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016. 

22 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Владе Републике Кеније 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Републике 

Кеније  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016. 
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23 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима у 

циљу закључења Споразума о 

ваздушном саобраћају између 

Владе Републике Србије и 

Федеративне Републике 

Бразила 

Члaн 9. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

("Службени гласник РС", број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Делегација Републике Србије подноси 

Влади Извештај о току преговора и 

парафиран текст Споразума о 

ваздушном саобраћају између Владе 

Републике Србије и Владе Федеративне 

Републике Бразила  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  06. 2016. 

24 Уредба о звучном комфору у 

зградама 

Члан 201. став 2. Закона 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 и 

145/14), а у вези са чланом 5. 

Закона о техничким захтевима 

за производе и оцењивање 

усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Уредба дефинише звучни комфор у 

зградама, заштиту од буке, заштиту 

приватности и квалитет корисних 

звукова и прописује граничне 

вредности буке у зградама, граничне 

вредности звучне изолације у зградама 

и време реверберације звука. Уредба 

даје упутство за пројектовање звучне 

изолације зграда  

 

 

НЕ  09. 2016. 

25 Уредбa за металне 

конструкције у 

грађевинарству 

Члан 201. став 2. Закона 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 и 

145/14), а у вези са чланом 5. 

Закона о техничким захтевима 

за производе и оцењивање 

усаглашености („Службени 

Уредбом се, у циљу испуњавања 

суштинских основних захтева у 

погледу поузданости грађевинских 

објеката, прописују техничка својства 

металних конструкција, као и захтеви 

за њихово пројектовање, извођење и 

одржавање. Под појмом поузданости 

подразумевају се: сигурност, 

функционалност и трајност  

 

 

НЕ  09. 2016. 
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гласник РС”, број 36/09), и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

26 Одлука о одређивању 

међународних и 

међудржавних водних путева 

Члан 11. став 2. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Одлуком се одређују међународни и 

међудржавни водни путеви у 

Републици Србији  

 

 

НЕ  09. 2016. 

27 Одлука о категоризацији 

међународних и 

међудржавних водних путева 

Члан 11. став 4. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Одлуком се одређују категорије 

међународних и међудржавних водних 

путева у Републици Србији  

 

 

НЕ  09. 2016. 

28 Уредба о утврђивању лучког 

подручја луке у Смедереву 

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, 

бр.73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје за луку у Смедереву, у складу 

са Стратегијом, документима 

просторног и урбанистичког 

планирања и планским документима 

који се односе на управљање водама  

 

 

ДА  09. 2016. 

29 Закључак којим се усваја 

Платформа за учешће 

делегације Републике Србије 

на 39. заседању Скупштине 

Међународне организације 

цивилног ваздухопловства 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Платформа представља информацију о 

основним темама које ће се разматрати 

на Скупштини и ставовима Републике 

Србије по тим темама  

Стратегија развоја 

железничког, друмског, 

водног, ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у Републици 

Србији од 2008. до 2015. 

године 

 

НЕ  09. 2016. 

30 Уредба о утврђивању лучког 

подручја луке у Панчеву 

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје за луку у Панчеву, у складу са 

Стратегијом, документима просторног 

и урбанистичког планирања и 

 

 

ДА  09. 2016. 
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планским документима који се односе 

на управљање водама  

31 Уредба о начину постепеног 

искључивања из пловидбе 

танкера без двоструке оплате 

и увођења у пловидбу танкера 

са двоструком оплатом или 

другим еквивалентним 

захтевима за градњу 

Члан 17. став 6. Закона о 

поморској пловидбу 

(“Службени гласник РС”, бр. 

87/11, 104/13 и 18/15) 

Уредба дефинише начин постепеног 

искључивања из пловидбе танкера без 

двоструке оплате и увођења у пловидбу 

танкера са двоструком оплатом или 

другим еквивалентним захтевима за 

градњу  

 

 

НЕ  10. 2016. 

32 Уредба о утврђивању 

Програма имплементације 

Регионалног просторног плана 

за подручје Подунавског и 

Браничевског управног округа 

Члан 58. став 4. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Програмом имплементације 

Регионалног просторног плана утврђују 

мере и активности за спровођење 

Регионалног просторног плана за 

раздобље од пет година 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  10. 2016. 

33 Уредба о утврђивању 

Програма имплементације 

Регионалног просторног плана 

за подручје Колубарског и 

Мачванског управног округа 

Члан 58. став 4. Закона 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 и 98/13 - УС,132/14 

и 145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Програмом имплементације 

Регионалног просторног плана утврђују 

мере и активности за спровођење 

Регионалног просторног плана за 

раздобље од пет година 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  10. 2016. 

34 Уредба о утврђивању 

Програма имплементације 

Регионалног просторног плана 

Члан 58. став 4. Закона о 

планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 

Програмом имплементације 

Регионалног просторног плана утврђују 

мере и активности за спровођење 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

НЕ  10. 2016. 
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Шумадијског,Поморавског, 

Рашког и Расинског управног 

округа 

72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 – УС, 98/13 - УС,132/14 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Регионалног просторног плана за 

раздобље од пет година 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

35 Одлука о изради измена и 

допуна Просторног плана 

подручја посебне намене 

инфраструктурног коридора 

Појате - Прељина 

Члан 46. ст. 1. и 6. Закона 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 и 

145/14) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  12. 2016. 

36 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене изворишта 

водоснабдевања ''Јелашница'' 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 98/13 - УС,132/14 

и 145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Циљ доношења просторног плана је 

утврђивање дугорочне концепције 

организације, уређења, заштите и 

коришћења слива акумулације 

"Јелашница"; рационално коришћење и 

очување природних ресурса; заштита и 

унапређење животне средине, 

природних и непокретних културних 

добара; валоризација комплементарних 

потенцијала подручја за развој; 

просторни, саобраћајни, привредни и 

други облици интеграције подручја са 

окружењем 

 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016. 



  

119 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

37 Одлука о изради измена и 

допуна Просторног плана 

подручја инфраструктурног 

коридора Ниш – граница 

Бугарске 

Члан 46. ст. 1. и 6. Закона 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 и 

145/14) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016. 

38 Закључак којим се прихвата 

Програм рада и Финансијски 

план Директората цивилног 

ваздухопловства Републике 

Србије за 2016. годину 

Члан 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, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) а у вези са чланом 45. 

став 1. Закона о јавним 

агенцијама ("Службени 

гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - 

исправка)а у вези са чланом 

237. тачка 2. Закона о 

ваздушном саобраћају 

("Службени гласник РС", бр. 

73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 

66/15-др. закон) 

У програму рада се приказују основни 

циљеви Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије, као 

и финансијска средства неопходна за 

остваривање истих  

 

 

НЕ  12. 2016. 

39 Одлука о изради Просторног 

плана подручја посебне 

намене ХЕ Дринског појаса ( 

горње и средње Дрине) 

Члан 46. став 1. Закона 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 и 

145/14) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

 

НЕ  12. 2016. 



120 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

40 Уредба о измени и допуни 

Уредбе о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене Костолачког 

угљеног басена 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016. 

41 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене 

инфраструктурног коридора 

железничке пруге Сталаћ – 

Ђунис 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Просторни план садржи полазне 

основе; принципе, циљеве и 

концепцију изградње система; планска 

решења; правила уређења и правила 

грађења; имплементацију; као и 

просторну, технолошку или 

функционалну везу коридора са 

непосредним окружењем, положај и 

правила уређења, градње и коришћења 

објеката и површина у коридору; 

графички део; и све друге елементе из 

позитивне законске и подзаконске 

регулативе која уређује ову област 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

НЕ 

 

 

12.2016.   

       

42 Уредба о грађевинским 

производима 

Члан 201. став 2. Закона 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 и 

145/14), и члан 42. став 1. 

Овом уредбом се утврђују услови за 

стављање на тржиште или чињење 

доступним на тржишту грађевинских 

производа успостављањем 

хармонизованих правила о начину 

изражавања перформанси грађевинских 

производа које се односе на њихове 

 

 

ДА  12. 2016. 
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

битне карактеристике и о употреби 

знака CE на тим производима  

43 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене Борско-

мајданпечког рударског 

басена  

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Просторни план садржи правила 

изградње и правила уређења простора, 

односно, елементе плана детаљне 

регулације за одређене целине и 

комплексе у обухвату просторног 

плана 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016. 

44 Одлука о изради Просторног 

плана подручја посебне 

намене инфраструктурног 

коридора Београд -Вршац 

Члан 46. став 1. Закона 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 и 

145/14) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

45 Уредба о начину утврђивања 

највише цене станичне услуге 

Члан 49. став 2. Законa о 

превозу путника у друмском 

саобраћају („Службени 

гласник РС“, број 68/15) 

Влада прописује највишу цену 

станичне услуге за пријем и отпрему 

аутобуса за међумесне линије, а која ће 

се примењивати у складу са извршеном 

категоризацијом аутобуске станице 

 

 

 

ДА  12. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

46 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене Регионалног 

центра за обуку јединица за 

мултинационалне операције - 

база "ЈУГ" 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Основни циљ планирања подразумева 

искоришћавање постојећих, као и до 

сада неангажованих просторних 

потенцијала за остварење мисије Базе 

„Југ”, уз поштовање принципа 

одрживог просторног развоја; посебни 

циљеви обухватају, између осталог, 

обезбеђење просторних услова за 

изградњу, опремање и функционисање 

објеката у функцији обуке, 

интегрисање објеката и активности у 

оквиру Базе „Југ” у окружење, као и 

стварање услова за јачање регионалне 

сарадње и позиције Републике Србије у 

погледу ангажовања у мировним 

операцијама 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

47 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене 

инфраструктурног коридора 

магистралног гасовода Ниш - 

Димитровград 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Доношењем Одлуке о изради 

Просторног плана резервисаће се 

простор - коридор за изградњу и 

функционисање и формирање 

заштитних појасева магистралних и 

регионалних инфраструктурних 

система, међу којима је и магистрални 

гасовод Ниш-Димитровград 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

48 Уредба о измени и допуни 

Уредбе о утврђивању 

Просторног плана подручја 

експлоатације Колубарског 

лигнитског басена 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади(„Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

49 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене 

инфраструктурног коридора 

железничке пруге Београд-

Суботица-државна граница 

(Келебија) 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Подручје просторног плана на траси 

железничке пруге од Београда до 

границе са Мађарском се израђује као 

стратешки документ, као и документ са 

елементима детаљне регулације, и то на 

деоници од Новог Сада до границе са 

Мађарском; овим планом ће се 

створити одговарајући плански основ у 

смислу директног спровођења; за 

деоницу од Београда до Новог Сада, 

где су претходно урађени планови 

детаљне регулације, потребно је 

преиспитати и потврдити решења из 

планова детаљне регулације као 

стечене планске обавезе 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  12. 2016. 

50 Уредба о утврђивању лучког 

подручја путничког 

пристаништа отвореног за 

међународни саобраћај у 

Граду Смедереву  

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје путничког пристаништа 

отвореног за међународни саобраћај у 

Граду Смедереву у складу са 

Стратегијом, документима просторног 

и урбанистичког планирања и 

планским документима који се односе 

на управљање водама  

 

 

ДА  12. 2016. 

51 Закључак којим се прихвата 

Извештај о раду Директората 

цивилног ваздухопловства 

Републике Србије за 2015. 

годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) а у вези са чланом 46. 

став 1. Закона о јавним 

агенцијама ("Службени 

гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - 

исправка) и  

У Годишњем извештају о раду 

приказују се активности и резултати 

пословања Директората цивилног 

ваздухопловства Републике Србије за 

протеклу годину  

 

 

НЕ  12. 2016. 



124 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

52 Уредба о утврђивању 

Просторног плана подручја 

посебне намене 

инфраструктурног коридора 

Београд – Јужни Јадран, 

деоница Пожега – Бољаре 

(граница са Црном Гором) (Е-

763) 

Члан 35. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Просторни план садржи полазне 

основе; принципе, циљеве и 

концепцију изградње система; планска 

решења; правила уређења и правила 

грађења; имплементацију, као и 

просторну, технолошку или 

функционалну везу коридора са 

непосредним окружењем, положај и 

правила уређења, градње и коришћења 

објеката и површина у коридору; 

графички део; и све друге елементе из 

позитивне законске и подзаконске 

регулативе која уређује ову област 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године  

 

НЕ  12. 2016. 

53 Закључак којим се усваја 

Национални програм за 

олакшице у ваздушном 

саобраћају 

Члан 218. став 3. Закона о 

ваздушном саобраћају 

("Службени гласник РС", бр. 

73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 

66/15) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Национални програм чини скуп мера, 

активности и технолошких поступака 

којима се олакшава обављање 

међународног јавног авио-превоза, 

убрзава проток путника, пртљага, 

поште и робе  

 

 

НЕ  12. 2016. 

54 Закључак којим се прихвата 

Финансијски извештај 

Директората цивилног 

ваздухопловства Републике 

Србије за 2015. годину 

Члан 46. став 3. Закона о 

јавним агенцијама ("Службени 

гласник РС", бр. 18/05 и 81/05 - 

исправка) а у вези са чланом 

237. тачка 2. Закона о 

ваздушном саобраћају 

("Службени гласник РС", бр. 

73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 

66/15) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Приказ реализације плана прихода и 

расхода за 2015. годину  

 

 

НЕ  12. 2016. 



  

125 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

55 Уредба о утврђивању лучког 

подручја пристаништа за 

сопствене потребе Јелен Стена 

у Голубцу 

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје пристаништа за сопствене 

потребе Јелен Стена у Голубцу, у 

складу са Стратегијом, документима 

просторног и урбанистичког 

планирања и планским документима 

који се односе на управљање водама  

 

 

ДА  12. 2016.  

56 Уредба о утврђивању 

Програма имплементације 

Просторног плана Републике 

Србије 

Члан 58. став 2. Закона 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 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Програм рађен након доношења Закона 

о ППРС-у представља облик тзв. после-

планске имплементације, чиме се на 

одређени начин контролишу планска 

решења и преиспитује њихова 

оправданост и на тај начин се отвара 

пут трајном планирању развоја 

Републике Србије који ће бити 

настављен израдом годишњих 

извештаја о стању просторног развоја 

Републике Србије 

Стратегија социјалног 

становања 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

57 Уредба о утврђивању лучког 

подручја луке у Бачкој 

Паланци 

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје за луку у Бачкој Паланци, у 

складу са Стратегијом, документима 

просторног и урбанистичког 

планирања и планским документима 

који се односе на управљање водама  

 

 

ДА  12. 2016.  

58 Уредба о утврђивању лучког 

подручја луке у Сенти 

Члан 214а став 1. Закона о 

пловидби и лукама на 

унутрашњим водама 

(„Службени гласник PC”, бр. 

73/10, 121/12 и 18/15) 

Овом уредбом се утврђује лучко 

подручје за луку у Сенти, у складу са 

Стратегијом, документима просторног 

и урбанистичког планирања и 

планским документима који се односе 

на управљање водама  

 

 

ДА  12. 2016.  

59 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Републиком 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Републиком 

Италијом у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 



126 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Италијом у области друмског 

транспорта 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом  

60 Закључак о усвајању основе за 

вођење преговора и 

закључивање споразума са 

Републиком Турском у 

области друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање споразума са 

Републиком Турском у циљу уговорног 

регулисања односа у области превоза 

путника и ствари у друмском 

саобраћају  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Републике 

Турске  

61 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Чешком 

Републиком у области 

друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Чешком 

Републиком у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом Чешке 

Републике  

62 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Републиком 

Аустријом у области друмског 

транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Републиком 

Аустријом у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 



  

127 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

надлежним 

органом 

Републике 

Аустрије  

63 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Републиком 

Пољском у области друмског 

транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Републиком 

Пољском у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Републике 

Пољске  

64 Закључак о усвајању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Споразума са 

Босном и Херцеговином у 

области друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Споразума са 

Босном и Херцеговином у циљу 

уговорног регулисања односа у области 

превоза путника и ствари у друмском 

саобраћају  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом Босне 

и Херцеговине  

65 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Црном Гором у 

области друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Црном Гором 

у циљу спровођења међудржавног 

споразума и унапређења билатералне 

сарадње у области друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 



128 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

органом Црне 

Горе  

66 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Савезном 

Републиком Немачком у 

области друмског транспорта  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Саведзном 

Републиком Немачком у циљу 

спровођења међудржавног споразума и 

унапређења билатералне сарадње у 

области друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Савезне 

Републике 

Немачке  

67 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Краљевином 

Белгијом у области друмског 

транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Краљевином 

Белгијом у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Краљевине 

Белгије  

68 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Републиком 

Казахстан у области друмског 

транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Републиком 

Казахстан у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 



  

129 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

органом 

Републике 

Казахстан  

69 Закључак о усвајању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Споразума са 

Савезном Републиком 

Немачком о обостраном 

ослобађању од пореза и 

накнада за коришћење путева 

за друмска возила у 

међународном саобраћају 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Споразума са 

Савезном Републиком Немачком у 

циљу уговорног регулисања односа у 

области превоза путника и ствари у 

друмском саобраћају  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Савезне 

Републике 

Немачке  

70 Закључак о усвајању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Споразума са 

Краљевином Холандијом у 

области друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Споразума са 

Краљевином Холандијом у циљу 

уговорног регулисања односа у области 

превоза путника и ствари у друмском 

саобраћају  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Краљевине 

Холандије  

71 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Републиком 

Турском у области друмског 

транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Републиком 

Турском у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

надлежним 

органом 

Републике 

Турске  

72 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Румунијом у 

области друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Румунијом у 

циљу спровођења међудржавног 

споразума и унапређења билатералне 

сарадње у области друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом 

Румуније  

73 Закључак о усвајању 

Платформе за састанак 

Мешовите комисије или 

одржавање експертских 

разговора са Руском 

Федерацијом у области 

друмског транспорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Усваја се Платформа за састанак 

Мешовите комисије или одржавање 

експертских разговора са Руском 

Федерацијом у циљу спровођења 

међудржавног споразума и унапређења 

билатералне сарадње у области 

друмског саобраћаја  

 

 

НЕ  Рок за 

припрему 

зависи од 

термина за 

одржавање 

преговора који 

ће бити 

договорен са 

надлежним 

органом Руске 

Федерације  

74 Одлука о изради просторног 

плана подручја посебне 

намене инфраструктурног 

коридора државног пута i 

реда, деоница Катрга-Лапово, 

(аутопутски коридор Баточина 

-Крагујевац - Кнић - веза са 

аутопутским правцем 

Краљево - Чачак (е-761, м-5)) 

Члан 46. Закона 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 

и 98/13 - УС,132/14 и 145/14) и 

члан 43. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

Израдом Просторног плана створиће се 

одговарајући плански основ у смислу 

директног спровођења, даље израде 

техничке документације, као и 

прибављање одговарајућих дозвола у 

складу са законом 

Просторни план 

Републике Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за 

период од 2013. до 2015. 

године 

 

НЕ 12. 2016. 
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – УС и 44/14) 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок 

доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи 

рок 

1 Правилник о обрасцима појединачних, временских и 

посебних дозвола 

Члан 38. став 12. Закона о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2017.  

2 Правилник о обрасцу дозволе за каботажу  Члан 4. став 10. Закона о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2017. 

3 Правилник о техничким условима у погледу буке и 

емисије загађивача и техничко-експлоатационе услове 

у погледу безбедности саобраћаја као и обрасци 

потврда произвођача или овлашћеног представника 

произвођача у Републици Србији о испуњености 

техничких услова у погледу буке и емисије загађивача 

и о испуњености техничко-експлоатационих услова у 

погледу безбедности саобраћаја и образац потврде 

коју издаје Министарство  

Члан 13. став 11. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2017. 

4 Правилник о начину коришћења мултилатералних 

дозвола, образац дневника путовања као и изглед и 

начин употребе печата који се ставља на 

мултилатералну дозволу  

Члан 28. став 6. Закона о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2017. 

5 Правилник о начину коришћења временских дозвола 

и образац дневника путовања 

Члан 27. став 5. Закона о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2017. 

6 Правилник о истраживању удеса и озбиљних незгода 

у ваздушном саобраћају 

Члан 15. став 5, члан 19. став 3, члан 27. став 

16. и члан 28. став 6. Закона о истраживању 

несрећа у ваздушном, железничком и водном 

саобраћају ("Службени гласник РС", број 66/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок 

доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи 

рок 

7 Правилник о садржини извештаја о безбедносној 

истрази, садржини обавештења, садржини и начину 

вођења базе података о безбедносној истрази несрећа 

и незгода у водном саобраћају 

Члан 46. став 6. Закона о истраживању несрећа 

у ваздушном, железничком и водном 

саобраћају ("Службени гласник РС", број 66/15)  

 

 

ДА  01. 2016.  02. 2016.  

8 Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за 

издавање и продужење рока важења лиценце за 

превоз, обрасце лиценце за превоз, извода лиценце за 

превоз, као и начин стављања на увид јавности 

информације о издатим и одузетим лиценцама за 

превоз  

Члан 22. Законa о превозу терета у друмском 

саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/15)  

 

 

ДА  02. 2016.  02. 2017. 

9 Правилник о садржини и начину вођења Регистра 

лиценци за превоз и извода лиценце за превоз  

Члан 21. став 2. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  02. 2016.  02. 2017. 

10 Правилник о изгледу и садржини обрасца захтева за 

издавање лиценце, изглед и садржину лиценце за 

превоз и извода лиценце  

Члан 15. став 4. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  02. 2016.  02. 2017. 

11 Правилник о садржини и начину вођења регистра 

издатих и одузетих лиценци за превоз и извода 

лиценци  

Члан 34. став 2. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  02. 2016.  02. 2017. 

12 Правилник о начину спровођења поступка 

истраживања несрећа и незгода у водном саобраћају 

Члан 36. став 3. Закона о истраживању несрећа 

у ваздушном, железничком и водном 

саобраћају ("Службени гласник РС", број 66/15)  

 

 

ДА  02. 2016.  02. 2016.  

13 Правилник о обрасцу уписника чамаца и плутајућих 

објеката и помоћних књига 

Члан 163. став 3. Закона о државној 

припадности и упису пловила („Службени 

гласник РС”, бр. 10/13 и 18/15)  

 

 

НЕ  03. 2016.  02. 2014. 

14 Правилник о врсти, садржини и начину вођења 

исправа и књига чамаца, пловећих тела и плутајућих 

објеката  

Члан 128. став 2. Закона о пловидби и лукама 

на унутрашњим водама („Службени гласник 

РС”, бр. 73/10, 121/12 и 18/15)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  

15 Правилник о садржини и начину вођења евиденције 

сертификата о професионалној оспособљености, као и 

изгледу и садржини обрасца сертификата о 

професионалној оспособљености  

Члан 24. став 4. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  05. 2016.  02. 2017. 

16 Правилник о програму, начину и висини трошкова 

полагања испита о професионалној оспособљености  

Члан 24. став 2. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  05. 2016.  02. 2017. 
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Назив Правни основ 
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НПАА 

Рок 
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рок 

17 Правилник о изгледу и садржини обрасца лиценце за 

пружање станичних услуга  

Члан 39. став 4. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  05. 2016.  02. 2017. 

18 Правилник о начину одређивања имена, ознака, ЕНИ 

броја, позивног знака пловила унутрашње пловидбе и 

имена, ознака за идентификацију поморских пловила 

Члан 13. став 8. Закона о државној припадности 

и упису пловила („Службени гласник РС”, бр. 

10/13 и 18/15)  

 

 

НЕ  05. 2016.  02. 2014.  

19 Правилник о садржини и начину вођења регистра 

издатих лиценци за пружање станичних услуга  

Члан 46. став 2. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  05. 2016.  02. 2017. 

20 Правилник о техничким правилима за признавање 

произвођача, услужних привредних друштава и 

испитних институција 

Члан 90љ став 3. Закона о пловидби и лукама 

на унутрашњим водама (Службени гласник 

РС“, бр. 73/10, 121/12 и 18/15) 

Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 

2008. до 2015. 

године 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

21 Правилник о ближим условима за издавање одобрења 

типа амбалаже, односно посуде под притиском или 

цистерне за транспорт опасног терета 

Члан 15. став 5. Закона о транспорту опасног 

терета ("Службении гласник РС", број 88/10) 

 НЕ  06. 2016.  11. 2011. 

22 Правилник о ближим условима за издавање и 

одузимање овлашћења за оцењивање усаглашености 

типа амбалаже, односно посуде под притиском или 

цистерне за транспорт опасног терета 

Члан 16. став 3. Закона о транспорту опасног 

терета ("Службени гласник РС", брoj 88/10) 

 

 

НЕ  06. 2016.  11. 2011.  

23 Правилник о начину, програму и поступку 

спровођења испита о професионалној 

оспособљености, обрасцу сертификата о 

професионалној оспособљености, поступку издавања 

сертификата о професионалној оспособљености као и 

начину вођења евиденције о одржаним испитима и 

издатим и одузетим сертификатима о професионалној 

оспособљености 

Члан 11. став 12. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  06. 2016.  02. 2017. 
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24 Правилник о садржини и начину вођења евиденције 

лица одговорних за превоз  

Члан 8. став 3. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  06. 2016.  02. 2017. 

25 Правилник о висини трошкова полагања испита о 

професионалној оспособљености 

(уз сагласност министра надлежног за послове 

финансија) 

Члан 11. став 12. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  06. 2016.  02. 2017. 

26 Правилник о техничким правилима за типско 

признавање производа 

Члан 90љ став 3.Закона о пловидби и лукама на 

унитрашњим водама (Службени гласник РС“, 

бр. 73/10, 121/12 и 18/15)  

Стратегија 

развоја 

железничког, 

друмског, 

водног, 

ваздушног и 

интермодалног 

транспорта у 

Републици 

Србији од 

2008. до 2015. 

године 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

27 Коефицијент за израчунавање висине месечне 

закупнине за коришћење станова 

Члан 32. Закона о становању („Службени 

гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 

33/93, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 46/94, 

47/94-исправка, 48/94-др.закон, 44/95-др.закон, 

49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-др.закон и 

99/11) 

 НЕ 07. 2016. Није 

предвиђен 

28 Правилник о садржају и начину вођења евиденције 

домаћег привредног друштва, другог правног лица, 

предузетника, односно пољопривредника које обавља 

превоз терета за сопствене потребе  

Члан 3. став 16. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  07. 2016.  02. 2017. 

29 Правилник о садржини и начину вођења евиденције о 

обављеним превозима домаћих и страних превозника 

(уз сагласност министра за послове финансија) 

Члан 42. став 2. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  08. 2016.  02. 2017. 

30 Правилник о изменама и допунама Правилника о 

обрасцима дозвола за међународни јавни превоз 

путника или ствари  

Члан 4. став 3. Закона о међународном превозу 

у друмском саобраћају („Службени лист СРЈ”, 

бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99, 4/00 и „Службени 

гласник РС”, бр. 101/05, 18/10 и 68/15)  

 

 

НЕ  08. 2016.  Није 

предвиђен 
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31 Правилник о садржини и изгледу обрасца потврде за 

возача, као и начину вођења евиденције о потврдама 

за возача  

Члан 23. став 8. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  08. 2016.  02. 2017. 

32 Правилник о начину вођења евиденције о извршеним 

прекршајима и предузетим административним мерама 

у складу са одредбама овог закона и међународних 

уговора и других међународноправних аката који се 

закључују ради извршавања међународних уговора  

Члан 44. став 2. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  09. 2016.  02. 2017. 

33 Правилник о изменама и допунама Правилника о 

енергетској ефикасности зграда  

Члан 201. став 5. тачка 1) Закона 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 и 145/14)  

 

 

ДА  10. 2016.  Није 

предвиђен  

34 Правилник о подацима о броду и отпаду које је 

домаћи брод дужан да преда надлежном органу 

државе луке 

Члан 138. став 2. Закона о поморској пловидби 

("Службени гласник РС", бр. 87/11,104/13 и 

18/15)  

 

 

НЕ  10. 2016.  07. 2015.  

35 Правилник о начину коришћења и попуњавања 

појединачне дозволе 

Члан 26. став 6. Законa о превозу терета у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  11. 2016.  02. 2017. 

36 Правилник о обрасцу Сертификата о одобрењу за 

Брод и вођењу Регистра издатих Сертификата о 

одобрењу за Брод 

Члан 65. став 2. Закона о транспорту опасног 

терета ("Службени гласник РС", број 88/10)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2011. 

37 Правилник о садржини путног налога, начина 

издавања и вођења путног налога као и начин вођења 

евиденције о издатим путним налозима  

На основу члана 5. став 3. Законa о превозу 

путника у друмском саобраћају („Службени 

гласник РС“, број 68/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  02. 2017. 

38 Правилник о ближим условима које мора да испуњава 

тело које се именује за оцену усаглашености Брода за 

транспорт одређеног опасног терета 

Члан 57. став 5. Закона о транспорту опасног 

терета ("Службени гласник РС", брoj 88/10) 

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2011.  

39 Правилник о изменама и допунама Правилника о 

условима, садржини и начину издавања сертификата о 

енергетским својствима зграда  

Члан 201. став 5. тачка 1) Закона 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 и 145/14)  

 

 

ДА  12. 2016.  Није 

предвиђен  

40 Правилник о оперативним ограничењима која се 

односе на буку на аеродромима 

Члан 202. став 2. Закона о ваздушном 

саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 73/10, 

57/11, 93/12, 45/15 и 66/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  12. 2018.  
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41 Правилник о изгледу и садржини обрасца и начин 

вођења евиденције полазака и долазака аутобуса  

Члан 53. став 3. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  02. 2017. 

42 Правилник о садржини обрасца реда вожње, садржини 

и начину вођења регистра и начину овере реда вожње 

у међумесном превозу  

Члан 64. став 4. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  02. 2017. 

43 Правилник о условима и поступку одређивања 

превозника за привремено обављање међумесног 

превоза по регистрованом реду вожње по коме је 

престало обављање међумесног превоза  

Члан 68. став 3. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  02. 2017. 

44 Правилник о условима и поступку усаглашавања 

предлога реда вожње са регистрованим редовима 

вожње у међумесном превозу  

Члан 66. став 3. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  02. 2017. 

45 Правилник о ближим саобраћајно-техничким и 

другим условима за изградњу, одржавање и 

експлоатацију аутобуских станица и аутобуских 

стајалишта  

Члан 54. став 4. Законa о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник РС“, 

број 68/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  02. 2017. 

46 Правилник о условима за ужад  Члан 9. став 3. Закона о жичарама за транспорт 

лица („Службени гласник РС”, број 38/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  11. 2015.  

47 Правилник о програму и спровођењу стручног испита 

и стручне обуке, начину стручног усавршавања, 

начину провере знања извршног радника, форми и 

садржини уверења, начину и поступку издавања 

уверења о положеном стручном испиту, као и 

условима које морају испуњавати лица  

Члан 29. став 6. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

48 Правилник о условима здравствене способности 

извршних радника, начину утврђивања и провери 

здравствене способности, роковима периодичне 

провере и случајеве у којима се обавља ванредна 

провера, способностима и условима које морају 

испуњавати здравствене установе које обављају 

здравствене прегледе, као и форми и садржини 

уверења  

Члан 30. став 5. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  
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49 Правилник о начину обрачуна и исплати трошкова, 

као и висину накнаде за рад чланова Комисије 

Члан 29. став 5. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

50 Правилник о садржини и начину вођења евиденције 

редовног одржавања и евиденције интервенција на 

отклањању неправилности 

Члан 39. став 5. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

51 Правилник о поступку добијања одобрења за рад 

специфичне вучне инсталације  

Члан 36. став 12. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

52 Правилник о начину и поступку провере присуства 

алкохола, опојних дрога и психотропних супстанци у 

организму 

Члан 32. став 5. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

53 Правилник о начину, поступцима и врстама 

одржавања жичара 

Члан 41. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

54 Правилник о условима за постројења жичаре, станице, 

стубове, темеље и другу инфраструктуру 

Члан 7. став 4. Закона о жичарама за транспорт 

лица („Службени гласник РС”, број 38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

55 Правилник о садржини, начину и поступку 

спровођења јавног конкурса на одлуку о давању јавно-

приватног партнерства и концесије 

Члан 50. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

56 Правилник о садржини и начину вођења евиденције 

редовног одржавања и евиденције интервенција на 

отклањању неправилности 

Члан 42. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

57 Правилник о категоризацији ванредних догађаја, 

овлашћењу и обавези за истрагу ванредног догађаја, 

овлашћењима истражитеља и истражне комисије, 

начину устројавања истражне комисије, начину и 

поступку утврђивања узрока, последици, околностима 

под којима је настао и одговорности за ванредни 

догађај, већу материјалну штету и већи прекид рада 

жичаре, начину обавештавања здравствене установе и 

овлашћених лица надлежних тела о ванредном 

догађају, као и начину вођења евиденције и других 

података о ванредним догађајима 

Члан 49. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  
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58 Правилник о радном времену и трајању смене зависно 

од организације и учесталости саобраћаја, врсте 

послова, услова рада и других услова који утичу на 

психичку и телесну способност извршних радника  

Члан 34. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

59 Правилник о условима и поступку стручног прегледа 

и трошковима стручног прегледа 

Члан 36. став 11. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2017.  

60 Правилник о изгледу, садржини и начину вођења 

записника стручног прегледа, као и списку 

докумената о усклађености 

Члан 37. став 6. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

61 Правилник о захтевима за врсту опреме станица Члан 16. став 4. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

62 Правилник о условима за возила и вучне уређаје Члан 15. став 9. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

63 Правилник о начину и поступку спровођења 

техничких услова и мера за безбедност лица  

Члан 18. став 2. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

64 Правилник о начину и поступку спровођења 

дефинисаних техничких услова за функционисање 

уређаја  

Члан 17. став 4. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

65 Правилник о врсти, безбедносним захтевима и начину 

одржавања погона жичаре 

Члан 10. став 2. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

66 Правилник о начину вођења, садржини и изглед 

обрасцу евиденције жичара 

Члан 5. став 2. Закона о жичарама за транспорт 

лица („Службени гласник РС”, број 38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

67 Правилник о врсти, безбедносним захтевима и начину 

одржавања кочница  

Члан 12. став 6. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

68 Правилник о врсти, безбедносним захтевима и начину 

одржавања помоћног погона жичаре  

Члан 11. став 2. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  
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69 Правилник о ширини и висина безбедносног појаса с 

обзиром на техничке карактеристике уређаја и друге 

захтеве 

Члан 21. став 2. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

70 Правилник о начинима, поступцима, врстама и 

роковима одржавања и контроле исправности жичаре 

Члан 27. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

71 Правилник о исправи о усаглашености и означавање 

усаглашености, у складу са законом којим се уређују 

технички захтеви за производе и оцењивање 

усаглашености  

Члан 26. став 7. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

72 Правилник о пословима које у раду жичара обавља 

извршни радник 

Члан 28. став 2. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

73 Правилник о условима за привремено постављене 

вучнице, смањен обим радних захтева и захтева за 

одржавање 

Члан 27. став 4. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

74 Правилник о садржини, начину израде и форми 

безбедносне анализе  

Члан 23. став 6. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

75 Правилник о захтевима за трасу жичаре  Члан 22. став 3. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

76 Правилник о условима које морају испуњавати 

подсистеми жичаре и безбедносне компоненте 

Члан 25. став 4. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

77 Правилник о садржини, начину израде и форми 

безбедносног извештаја 

Члан 24. став 7. Закона о жичарама за 

транспорт лица („Службени гласник РС”, број 

38/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у 

области планирања и 

изградње 

Орган  Просторни план Републике 

Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за период од 

2013. до 2015. године 

01  410.330.000 РСД   
 

Подстицање уређења простора кроз 

израду просторних планова; уређен и 

унапређен стамбени сектор Републике 

Србије кроз припрему, предлагање, 

примену и праћење стратешких, 

правних и других мера за његово 

ефикасно функционисање; 

успостављен ефикасан систем у 

области урбанистичког планирања и 

уређење простора, који представља 

предуслов за реализацију инвестиција 

у области грађевинарства 

1.ПА.1 Подршка изради 

просторних и 

урбанистичких планова 

Орган  Просторни план Републике 

Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за период од 

2013. до 2015. године  

01  142.268.000 РСД   
 

Створени услови за уређење простора 

кроз израду просторних планова; 

омогућена реализација урбанистичких 

планова и предложене мере за развој и 

унапређење у области урбанизма и 

просторног планирања; повећана 

покривеност територије Републике 

Србије планским документима  

1.ПА.2 Издавање дозвола и 

других управних и 

вануправних аката  

Орган  Просторни план Републике 

Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за период од 

2013. до 2015. године  

01  82.226.000 РСД   
 

Успoстaвљен eфикaсан систeм у 

области урбанистичког планирања и 

уређења простора, кojи представља 

предуслов за реализацију инвестиција 

у области грађевинарства  

1.ПА.3 Управни послови у 

области државног 

премера и катастра  

Орган  Просторни план Републике 

Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за период од 

2013. до 2015. године  

01  19.615.000 РСД   
 

Створени услови за успoстaвљање 

eфикaсног систeма у области државног 

премера и катастра непокретности, 

кojи представља предуслов за 

реализацију инвестиција у области 

грађевинарства  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.4 Уређење грађевинских 

материјала и производа 

стамбеног сектора и 

енергетска ефикасност 

Орган  Просторни план Републике 

Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за период од 

2013. до 2015. године  

01  49.969.000 РСД   
 

Створени услови за функционисање 

уређеног тржишта грађевинских 

производа и смањење потрошње 

енергије у зградама, применом мера 

енергетске ефикасности; уређeн и 

унапређен стамбени сектор у 

Републици Србији, кроз припрему, 

предлагање, примену и праћење 

стратешких, правних и других мера за 

његово ефикасно функционисање 

1.ПА.5 Регулаторне делатности, 

уређење грађевинског 

земљишта и 

легализација 

Орган  Просторни план Републике 

Србије 

Други акциони план за 

енергетску ефикасност 

Републике Србије за период од 

2013. до 2015. године  

 

01  86.252.000 РСД   
 

Смањена бесправна градња објеката и 

створени услови за ефикасно 

пројектовање и изградњу кроз даље 

правно уређивање области 

грађевинског земљишта и унапређен 

инспекцијски надзор у области 

грађевинарства, урбанизма и 

комуналних делатности 

2 Уређење и надзор у 

области саобраћаја 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

06  2.861.940.375 РСД   

01  27.880.631.500 РСД   

06  85.553.875 РСД  (684.431 USD)  

06  254.187.500 РСД  (65.273.500 EUR)  

01  15.475.000 РСД   

01  154.795.000 РСД   

01  62.983.000 РСД   
 

Развијена и унапређена безбедност 

пловидбе унутрашњим водним 

путевима; уређење и обезбеђење 

друмског, ваздушног и железничког 

система; унапређена реализација ИПА 

пројеката 

2.ПА.1 Транспорт опасног 

терета 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  15.475.000 РСД   
 

Подизање стручне компетенције 

учесника у транспорту опасног терета 

и нивоа техничке исправности 

средстава и опреме 

2.ПА.2 Администрација и 

управљање 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  434.675.000 РСД   
 

Обављање правних и општих послова, 

финансијско-материјалних послова, 

управљање, планирање и спровођење 

јавних набавки  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.3 Утврђивање техничке 

способности пловних и 

плутајућих објеката за 

пловидбу и 

експлоатацију 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  62.983.000 РСД   
 

Мањи број хаварија изазваних 

техничком неисправношћу као 

излазни резултат 

2.ПА.4 Друмски транспорт, 

путеви и безбедност 

саобраћаја 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  9.716.566.000 РСД   
 

Утврђени годишњи планови расподеле 

дозвола за превоз ствари; ефикасна 

администрација дозвола; усаглашени 

редови вожње у међумесном и 

међународном превозу путника и 

ефикасан и ефективан начин 

администрације и опслуге клијената у 

систему 

2.ПА.5 Железнички и 

интермодални саобраћај 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  17.522.854.000 РСД   

06  9.500.000 РСД   
 

Уређен систем железничког и 

интермодалног транспорта; уређен 

начин финансирања јавног путничког 

превоза на железничкој мрежи; уређен 

начин управљања, финансирања и 

развоја јавне железничке 

инфраструктуре 

2.ПА.6 Водни саобраћај Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  54.615.000 РСД   
 

Развијена и унапређена безбедност 

пловидбе на унутрашњим водним 

путевима у складу са донетом 

Стратегијом развоја водног саобраћаја 

Републике Србије од 2015. до 2025. 

године и усвојеним Акционим планом 

за спровођење Стратегије развоја 

водног саобраћаја Републике Србије за 

период од 2015. до 2020. године 

2.ПА.7 Ваздушни саобраћај Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  12.107.000 РСД   
 

Правно регулисана област цивилног 

ваздухопловства и унапређен 

међународни ваздухопловни систем 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПК.1 Одржавање водних 

путева 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  154.795.000 РСД   
 

Припремљени годишњи планови 

обележавања (редовни и зимски), 

обалске и пловне ознаке постављене у 

складу са променама у пловном путу, 

дотрајала пловидбена сигнализација 

замењена; адекватно праћење 

морфолошких промена и 

расположивних габарита пловних 

путева на којима важе међзународни и 

међудржавни режими пловидбе 

(Дунав-588 km, Сава-211 km, Тиса-211 

km); број зимовника на међународним 

пловним путевима оспособљених за 

прихват пловила у неповољним 

хидрометеоролошким условима - 1; 

електронски пловидбени билтен 

доступан јавно свим корисницима 

пловних путева, са дневно 

ажурираним обједињеним 

информацијама о стању пловних 

путева (расположиве дубине и ширине 

пловног пута на критичним секторима, 

расположиво вертикално одстојање до 

доње ивице конструкције мостова у 

односу на високи пловидбени ниво, 

водостаји, прогноза водостаја, 

саопштења бродарству, статус 

преводница, расположивост речних 

информационих сервиса); целокупни 

токови пловних путева Дунава и Саве 

покривени системом аутоматске 

идентификације пловила у оквиру 

РИС система; публиковани ажурирани 

ситуациони планови најкритичнији 

сектора за пловидбу једном годишње; 

функционалан рад четири РИС 

подсистема - Праћење и лоцирање 

бродова, Електронска саопштења 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

бродарству, Електронско извештавање 

са пловила и База трупова пловила  

2.ПК.2 ИПА 2013 - Јачање 

административних 

капацитета и 

перформанси и 

саобраћајних 

институција 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  5.317.000 РСД   

01  4.502.875 РСД  (36.023 EUR)  

06  85.553.875 РСД  (684.431 USD)  

   

   
 

Унапређена ефективност 

Министарства и одабраних 

транспортних институција у погледу 

капацитета за извршење нових 

задатака преузетих у складу са 

законодавством Европске уније; 

ажуриран План усклађивања 

националних прописа са прописима 

ЕУ и усклађен са НПАА; израђени 

нацрти Стратегије развоја цивилног 

ваздухопловства, Стратегије развоја 

унутрашњих пловних путева и 

Стратегије развоја саобраћаја 2015-

2020; израђен и имплементиран 

Систем за управљање безбедношћу 

(СМС) у оквиру железничког 

транспорта; један СМС 

имплементиран код управљача 

инфраструктуром, а други у 

железничким предузећима за 

транспорт путника и робе; унапређење 

способности државних службеника да 

спроводе нове законодавне, 

административне и техничке задатке 

преузете у складу са законодавством 

ЕУ 

2.ПК.3 ИПА 2013 - 

Хидротехнички и 

багерски радови на 6 

критичних сектора на 

реци Дунав од Бачке 

Паланке до Београда и 

надзор и еколошки 

мониторинг над 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  27.687.500 РСД   

06  173.562.500 РСД  (1.388.500 EUR)  

   

   

   

   
 

Успостављени услови за безбедну 

пловидбу у периодима малих вода, у 

погледу расположивих габарита 

пловног пута, на шест критичних 

сектора (Сусек, Футог, Аранкина ада, 

Чортановци, Бешка, Прелив) 



  

145 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

хидротехничким 

радовима 

2.ПК.4 ИПА 2013 - Увођење 

система одржавања 

путева на основу 

постигнутог учинка 

(Perfomance Based 

Maintenance Contract)  

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  11.250.000 РСД   

06  63.750.000 РСД  (510.000 EUR)  
 

Набављена опрема (17 метеостаница и 

софтвер) функционална у циљу 

унапређења одржавања путева у 

зимском периоду 

2.ПК.5 ИПА 2015 - Изградња 

интермодалног 

терминала као дела 

логистичког центра у 

Београду 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

   

06  2.593.750.000 РСД  (20.750.000 EUR)  
 

Развој контенерског транспорта - 

подизање нивоа услуга, поузданости и 

умањење цена транспорта 

2.ПК.6 ИПА 2013 – Увођење 

даљинске контроле 

система обележавања на 

пловним путевима 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  1.875.000 РСД   

01  16.875.000 РСД  (135.000 EUR)  

   

   

   

   
 

Унапређење безбедности пловидбе 

имплементацијом система даљинског 

надзора система обележавања пловног 

пута Дунава интегрисаног кроз 

постојећи систем аутоматске 

идентификације; унапређено време 

идентификације и интервенције на 

систему обележавања 

3 Реализација 

инфраструктурних 

пројеката од значаја за 

Републику Србију 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  4.084.351.000 РСД   
 

Унапређење транспортне и 

инфраструктурне опремљености 

Републике Србије ради побољшања 

квалитета живота и укупног 

економског развоја 

3.ПА.1 Подршка реализацији 

пројеката и међународна 

сарадња 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  398.892.000 РСД   
 

Унапређена реализација 

инфраструктурних пројеката од 

значаја за Републику Србију; 

испуњени критеријуми у области 

транспорта и трансевропских мрежа за 

чланство у ЕУ и унапређена 

међународна сарадња 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПК.1 Пројекат реконструкције 

и модернизације пруге 

Београд-Будимпешта 

(Пројекат мађарско-

српске железнице) 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  1.114.978.000 РСД   
 

Железничка пруга Београд- 

Будимпешта, као крак Коридора 10Б, 

постаје компатибилан са пругама 

ТЕНТ мреже ЕУ, како са аспекта АГЦ 

споразума тако и са аспекта техничких 

стандарда интероперабилности, а 

самим тим и конкурентан у 

међународном транспорту путника од 

Београда према централној и источној 

Европи 

3.ПК.2 М1.11 Крагујевац-

Баточина 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  70.000.000 РСД   
 

Изграђена деоница аутопута у складу 

са планираном динамиком; унапређена 

путна инфраструктура у Србији 

3.ПК.3 Проширење капацитета 

за одвијање 

међународног друмског 

саобраћаја на граничном 

прелазу Батровци - Фаза 

2 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  200.000.000 РСД   
 

Повећање пропусне моћи 

најфреквентнијег друмског граничног 

прелаза Републике Србије 

3.ПК.4 Израда урбанистичког 

пројекта, Идејног и 

Главног пројекта 

Железничке станице 

Београд центар 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  152.800.000 РСД   
 

Израђен Идејни и Главни пројекат 

3.ПК.5 Израда Идејног решења 

иновације комплекса 

ТПС Земун, Идејног 

пројекта, Студије 

оправданости, Студије о 

процени утицаја на 

животну средину и 

Главног пројекта I фазе 

наставка изградње ТПС 

Земун 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  62.882.000 РСД   
 

Израђено Идејно решење; Студија 

оправданости и Студија о процени 

утицаја на животну средину и Главни 

пројекат 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПК.6 Израда Генералног 

пројекта робно-

транспортног центра и 

Студије оправданости, 

Идејног и Главног 

пројекта контејнерског 

терминала у Макишу 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

 

01  45.995.000 РСД   
 

Израђен Генерални пројекат; Студија 

оправданости; Идејни и Главни 

пројекат 

3.ПК.7 Израда Студије 

оправданости са 

Идејним пројектом и 

Главног пројекта за 

денивелацију укрштаја 

железничке пруге број 5 

Београд-Шид-државна 

граница и државног пута 

IIb реда број 319 на км 

20+993, у Батајници 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  12.637.000 РСД   
 

Израђена Студија оправданости; 

Идејни и Главни пројекат 

3.ПК.8 Израда Идејног решења 

и Главног пројекта 

измештања пута 

Београд-Сремчица у 

Железнику 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  9.402.000 РСД   
 

Израђено Идејно решење и Главни 

пројекат 

3.ПК.9 Изградња моста 

Љубовија–Братунац 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  460.000.000 РСД   
 

Изграђен мост у складу са планираном 

динамиком; боља путна веза са 

Републиком Српском; унапређење 

транспортне мреже Републике Србије 

3.ПК.10 Брза саобраћајница Iб 

реда, деоница: "Нови 

Сад-Рума", (АП) 

Фрушкогорски коридор 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  77.265.000 РСД   
 

Изграђена деоница аутопута у складу 

са планираном динамиком; унапређена 

путна инфраструктура у Србији 

3.ПК.11 Изградња дела аутопута 

Е-763, сектор 

Обреновац-Љиг 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

01  205.000.000 РСД   
 

2017. година Изграђено 50,23 km 

аутопута Деоница 3: Обреновац-Уб, 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

26,2 km Деоница 5: Лајковац-Љиг, 

23,98 km  

3.ПК.12 Изградња моста Земун-

Борча са припадајућим 

саобраћајницама 

Орган  Стратегија развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у 

Републици Србији од 2008. до 

2015. године 

01  644.531.000 РСД   
 

Унапређење транспортне мреже 

Републике Србије 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

2. Министар Александар Антић 

3. Делокруг На основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство рударства и 

енергетике обавља послове државне управе који се односе на: рударство; стратегију и политику развоја рударства; израду биланса 

минералних сировина; геолошка истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина; израду програма истражних радова 

у области основних геолошких истраживања која се односе на одрживо коришћење ресурса; израду годишњих и средњорочних програма 

детаљних истражних радова у области геолошких истраживања која се односе на експлоатацију минералних сировина и обезбеђивање 

материјалних и других услова за реализацију тих програма; експлоатацију свих врста минералних сировина и геолошких ресурса; 

инспекцијски надзор у области рударства, као и друге послове одређене законом. Министарство рударства и енергетике обавља послове 

државне управе који се односе на: енергетику; енергетску политику и планирање развоја енергетике у области електричне енергије, 

природног гаса, нафте и деривата нафте; енергетски биланс Републике Србије; нафтну и гасну привреду; стратегију и политику 

енергетске безбедности, израду годишњих и средњорочних програма енергетске безбедности и обезбеђивања материјалних и других 

услова за реализацију тих програма; обавезне и друге резерве енергената; безбедан цевоводни транспорт гасовитих и течних 

угљоводоника; производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом; нуклеарна енергетска постројења чија је намена 

производња електричне, односно топлотне енергије, производња, коришћење и одлагање радиоактивних материјала у тим објектима; 

рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; обновљиве изворе енергије; заштиту животне средине и климатске промене у 

области енергетике; координацију послова у вези са инвестицијама у енергетику; инспекцијски надзор у области енергетике, као и друге 

послове одређене законом. Министарство рударства и енергетике обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и 

политику развоја природних ресурса; истраживања која се односе на експлоатацију природних ресурса; израду програма истражних 

радова у области природних ресурса и обезбеђивање материјалних и других услова за реализацију тих програма; израду биланса резерви 

подземних вода, норматива и стандарда за израду геолошких карата, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

„Јавно предузеће „Електропривреда Србије”, Јавно предузеће „Електромрежа Србије”, Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља 

Ресевица, Јавно предузеће „Транснафта”, Јавно предузеће „Србијагас”, д.о.о. „Сомбор Гас” за изградњу гасовода и дистрибуцију 

природног гаса из Сомбора; Јавно комунално предузеће „7. октобар”, Нови Књажевац; Јавно предузеће „Врбас гас” за дистрибуцију 

природног гаса из Врбаса; Предузеће за изградњу гасоводних система, транспорт и промет природног гаса „Југоросгаз” а.д., Београд; 

Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други октобар”, Вршац; „РОДГАС” акционарско друштво за развој, 

одржавање гасне мреже и дистирбуцију гаса Бачка Топола; Акционарско друштво за пренос и дистрибуцију гаса „Гас-Феромонт” из 

Старе Пазове; Друштвено предузеће „Нови Сад - Гас” за дистрибуцију природног гаса, одржавање и извођење из Новог Сада; Јавно 

комунално предузеће „Суботицагас”, Суботица; Јавно комунално предузеће„Чока” са п.о., Чока; Јавно предузеће за дистрибуцију гаса 

„Ингас”, Инђија; Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Гас Рума”, Рума; Друштво за изградњу и одржавање гасовода и 

дистрибуцију гаса „Беогас” д.о.о. Београд; Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „Ковин гас”, Ковин; Друштво са ограниченом 

одговорношћу за изградњу и одржавање дистрибутивне мреже „Ресава-Гас” из Свилајнца; Јавно предузеће „Комуналац”, Нови Бечеј; 

Јавно предузеће „Гас Темерин”, Темерин; Јавно предузеће за дистрибуцију гаса и инсталатерске радове „Елгас” Ј.П. Сента; Јавно 

предузеће за дистрибуцију гаса „Срем гас”, Сремска Митровица; Предузеће за инжињеринг и промет „Интерклима” д.о.о, Врњачка Бања; 

Јавно комунално стамбено предузеће; Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Гас”, Бечеј; Друштвено јавно комунално 
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предузеће „Полет”Пландиште; Јавно комунално предузеће „Стандард”, Ада; Јавно комунално предузеће „Градитељ” Србобран; 

Привредно друштвно за производњу и промет „BOSS CONSTRUCTION”, д.о.о. Стари Трстеник; Јавно комунално предузеће за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана Шабац”, Шабац; „SIGAS” д.о.о. Пожега; Јавно комунално предузеће 

„Београдске електране”, Нови Београд; Привредно друштво за дистрибуцију гаса „Лозница-гас” д.о.о. у мешовитој својини Лозница; 

Акционарско друштво за изградњу гасовода и дистрибуције гаса „Ужице-гас” а.д. Ужице; Јавно комунално предузеће „Градска 

топлана”,Зрењанин“; VIGASTEL Д.О.О. Београд; CYRUS ENERGY д.о.о. Београд 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1. Предлог закона о изменама и 

допунама Закона о ефикасном 

коришћењу енергије (АП) 

Измене и допуне Закона ради бољих законских 

решења, као и стварања правног основа за доношење 

подзаконских аката у циљу хармонизације прописа са 

Европском унијом  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

 

НЕ  06. 2016.  

2. Предлог Стратегије управљања 

минералним ресурсима 

Републике Србије за период 

2016.-2020. године  

Стратегијом управљања минералним ресурсима 

Републике Србије одређују се дугорочни циљеви 

развоја рударства и геолошких истраживања 

енергетских, металичних, неметаличних и техногених 

минералних сировина, подземних вода и 

геотермалних ресурса  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1. Закључак којим се прихвата 

Акциони план за формирање и 

одржавање обавезних резереви 

нафте и деривата нафте (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

Усаглашавање са правним 

тековинама о минималним 

залихама сирове нафте и 

нафтних деривата; утврђивање 

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

НЕ  02. 2016.  
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74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

динамике усклађивања 

законодавства успостављањем 

мера које треба предузети у 

хитним случајевима, постепено 

повећавање складишних 

капацитета до минималног 

нивоа утврђеног правним 

тековинама  

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

2. Уредба о методологији за 

одређивање цене складиштења 

обавезних резерви нафте и 

деривата нафте (АП) 

Члан 25., став 2. Закона о 

робним резервама, (“Службени 

гласник РС”, бр.104/13 и 

145/14-др. закон) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Дефинише се цена 

складиштења обавезних 

резерви код енергетских 

субјеката који користе 

резервоаре у јавној својини  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  03. 2016.  

3. Уредба о условима испоруке и 

снабдевања природним гасом 

(АП) 

Члан 314. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, број 

145/14) и и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Утврђују се услови испоруке и 

снабдевања природним гасом 

купцима, као и мере које се 

предузимају у случају да је 

угрожена сигурност испоруке 

природног гаса купцима услед 

поремећаја у раду транспортног 

или дистрибутивног система 

или поремећаја на тржишту  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  03. 2016.  

4. Уредба о минималним 

захтевима енергетске 

ефикасности које морају да 

испуњавају нова и 

ревитализована постројења, 

постројења за комбиновану 

производњу електричне и 

топлотне енергије и системи за 

дистрибуцију електричне, 

Члан 45.став 2. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13) и члан 42. став 

1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Прописују се минимални 

захтеве енергетске ефикасности 

које морају да испуњавају нова 

и ревитализована постројења  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  03. 2016.  
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односно топлотне енергије 

(АП) 

5. Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о висини, начину 

обрачуна, плаћања и 

располагања накнадом за 

формирање обавезних резерви 

нафте и деривата нафте (АП) 

*и министарства надлежног за 

послове финансија и 

министарства надлежног за 

послове трговине 

Члан 22. став 2. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС“ бр. 104/13 и 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Уредбом се прописује висина, 

начин обрачуна и начин 

плаћања накнаде, као и 

располагање средствима 

накнаде за формирање 

обавезних резерви нафте и 

деривата нафте  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  03. 2016.  

6. Уредба о условима испоруке и 

снабдевања електричном 

енергијом (АП) 

Члан 212. став 5. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14 ) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Уредбом се уређују ближи 

услови испоруке и снабдевања 

електричном енергијом, као и 

мере које се предузимају у 

случају да је угрожена 

сигурност испоруке електричне 

енергије купцима услед 

поремећаја у раду енергетског 

система или поремећаја на 

тржишту  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  03. 2016.  

7. Уредба о програму мера за 

стављање обавезних резерви 

нафте и деривата нафте на 

тржиште у случају када је 

угрожена сигурност 

снабдевања енергијом и 

енергентима - Кризни план 

(АП) 

Члан 31. став 1. Закона о 

робним резервама, („Службени 

гласник РС”, бр. 104/13 и 

145/14-др. закон) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прописују се поступци и 

критеријуми за утврђивање 

поремећаја у снабдевању, 

надлежности и одговорности 

ради отклањања поремећаја у 

снабдевању, поступци за 

нормализацију снабдевања 

тржишта Републике Србије и 

поступање у случају доношења 

међународне одлуке о пуштању 

обавезних резерви на тржиште  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  04. 2016.  

8. Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о плану и 

критеријумима набавки за 

Члан 19. став 3. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС“ бр. 104/13 и 

Ближе се уређују план и 

критеријуми набавки у циљу 

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

ДА  05. 2016.  
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формирање обавезних резерви 

нафте и деривата нафте (АП) 

145/14) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

формирања обавезних резерви 

нафте и деривата нафте  

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

9. Уредба о утврђивању 

Превентивног акционог плана 

ради обезбеђивања сигурности 

снабдевања природним гасом 

(АП) 

Члан 315. став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Садржи процену ризика у 

погледу остваривања 

сигурности снабдевања, као и 

мере за ублажавање утврђених 

ризика које се односе на 

потребан транспортни 

капацитет којим би се 

задовољила укупна потражња 

за природним гасом и 

обезбеђивање снабдевања 

одређених група крајњих 

купаца природног гаса  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  06. 2016.  

10. Закључaк којим се усваја 

Извештај о спровођењу Другог 

акционог плана за енергетску 

ефикасност Републике Србије у 

2014. години (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђује се спровођење и 

контролa спровођења Акционог 

плана у целини, прати се и 

врши провера и оцену уштеда 

енергије остварених 

реализацијом Акционог плана  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  06. 2016.  

11. Уредба о утврђивању Програма 

финансирања активности и 

мера унапређења ефикасног 

коришћења енергије у 2016. 

години (АП) 

Члан 60.став 2. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13) и члан 42. став 

1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Утврђује се програм 

финансирања активности и 

мера унапређења ефикасног 

коришћења енергије у 2016. 

години  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  06. 2016.  
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12. Уредба о утврђивању Кризног 

плана ради обезбеђивања 

сигурности снабдевања 

природним гасом (АП) 

Члан 315. став 3. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђују се мере, енергетски 

субјекти који ће бити задужени 

за обезбеђивање сигурности 

рада транспортног система и 

сигурности снабдевања 

одређених група крајњих 

купаца, количине и капацитети 

природног гаса, у случају 

опште несташице природног 

гаса  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  06. 2016.  

13. Уредба о условима и начину 

постепеног обезбеђења 

коришћења и обнављања 

оперативних резерви деривата 

нафте и угља (АП) 

Члан 345. став 6. Закона о 

енергетици ("Службени 

гласник РС", број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђују се услови и начин 

постепеног обезбеђења, 

коришћења и обнављања 

оперативних резерви деривата 

нафте и угља  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  06. 2016.  

14. Закључак којим се усваја Трећи 

акциони плана за енергетску 

ефикасност Републике Србије 

за период од 2016 до 2018. 

године (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Акционим планом за 

енергетску ефикасност у 

Републици Србији који се 

доноси у складу са 

Стратегијом, на период од три 

године, ближе се утврђује 

спровођење Стратегије и мерe 

ефикасног коришћења енергије  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  10. 2016.  

15. Уредба о дугорочном програму 

формирања и одржавања 

обавезних резерви природног 

гаса (АП) 

Члан 347. став 1. Закона о 

енергетици, („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

Прописује се начин формирања 

и количине обавезних резерви 

природног гаса за период од 10 

година  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

НЕ  11. 2016.  
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74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

са пројекцијама до 2030. године 

 

16. Уредба о условима, 

критеријумима, поступку и 

начину вршења одлагања, 

управљања, категоризације и 

извештавања о рударском 

отпаду  

Члан 144. став 2. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прописују се услови, 

критеријуми, поступак и начин 

вршења одлагања, управљања, 

категоризације и извештавања 

о рударском отпаду у складу са 

директивама Европске уније, 

савременим стандардима и 

правилима рударске струке  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  

17. Уредба о висини накнаде за 

подстицај у 2017. години (АП) 

Члан 79. став 4. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђује се висина накнаде за 

подстицај повлашћених 

произвођача електричне 

енергије која се објављује у 

„Службеном гласнику 

Републике Србије”.  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  12. 2016.  

18. Уредба о гаранцији порекла 

(АП) 

Члан 87. став 6. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прописује садржину гаранције 

порекла, поступак издавања, 

преношења и престанка важења 

гаранције порекла, начин 

вођења регистра, начин 

достављања података о 

произведеној електричној 

енергији измереној на месту 

предаје у преносни, 

дистрибутивни и затворени 

дистрибутивни систем, надзор, 

као и друга питања у складу са 

законом  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

19. Уредба о Дугорочном програму 

развоја основних Геолошких 

истраживања 

Члан 19. став 4. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Дугорочни програм обухвата 

стратешке приоритете и 

дугорочне циљеве извођења 

основних геолошких 

истраживања, у функцији 

укупног економског и 

друштвеног развоја, а у складу 

са просторним планом 

Републике Србије, Стратегијом 

одрживог развоја, као и 

Стратегијом управљања 

минералним ресурсима 

Републике Србије за период 

2016.-2020. године  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  

20. Уредба о критеријумима 

одрживости биогорива (АП) 

* и министарства надлежног за 

послове пољопривреде и 

министарства надлежног за 

послове животне средине 

Члан 340. став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Одређује критеријуме 

одрживости биогорива, начин и 

поступак верификације 

испуњености критеријума 

одрживости биогорива, 

извештавање о испуњености 

критеријума одрживости 

биогорива, и друге елементе 

везане за одрживост биогорива. 

Само биогорива са потврдом за 

испуњавање критеријума 

одрживости могу се 

обрачунати за постизање 

циљева постављених од стране 

Националног акционог плана за 

обновљиву енергију  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  12. 2016.  

21. Уредба о обвезницима 

биогорива (АП) 

Члан 341. став 1. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

Прописује обвезнике накнаде 

за биогорива, која се користи 

као подстицај за систем 

стављања биогорива на 

тржиште  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

ДА  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

са пројекцијама до 2030. године 

 

22. Уредба о уделу биогорива на 

тржишту (АП) 

Члан 340. став 1. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прописује удео биогорива на 

тржишту, обвезнике система 

стављања биогорива на 

тржиште и њихове обавезе, 

подстицаје, мере и начин 

стављања биогорива на 

тржиште, извештавање у 

систему стављања биогорива 

на тржиште, регистар 

обвезника система стављања 

биогорива на тржиште и 

њихових извештаја, као и друге 

елементе система стављања 

биогорива на тржиште  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

ДА  12. 2016.  

23. Одлука o утврђивању 

Енергетског биланса Републике 

Србије за 2017. годину (АП) 

Члан 13.став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14 ) и 

члан 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, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђују се годишње потребе 

енергије, односно енергената 

које је неопходно обезбедити 

ради уредног и континуираног 

снабдевања потрошача  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  

24. Уредба о утврђивању Програма 

остваривања Стрaтегије развоја 

енергетике Републике Србије 

(АП) 

Члан 5.став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14 ) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

Дефинишу се програми и мере 

за реализацију Стратегије 

развоја енергетике  

Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. године 

са пројекцијама до 2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1. Правилник о утврђивању Годишњег 

програма формирања и одржавања 

обавезних резерви нафте и деривата 

нафте за 2016. годину (АП) 

* уз прибављено мишљење Дирекције 

Члан 18. став 3. Закона о 

робним резервама („Службени 

гласник РС“, број 104/13 и 

145/14-др. закон)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

ДА  01. 2016.  06. 2014.  

2. Правилник о утврђивању годишњег 

Програма геолошких истражних радова 

за 2016. годину 

Члан 20. став 3 Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  02. 2016.  12. 2017.  

3. Правилник о техничким и другим 

захтевима за биогорива 

Члан 6. став 1. Закона о 

техничким захтевима за 

производе и оцењивању 

усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  03. 2016.  Није предвиђен  

4. Правилник о Енергетском билансу (АП) Члан 14.став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14 )  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  03. 2016.  12. 2015.  

5. Правилник о енергетском означавању 

електричних пећница (АП) 

Члан 41. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије 

(„Службени гласник РС”, број 

25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  05. 2016.  11.2013. 

6. Правилник о енергетском означавању 

машина за сушење веша (АП) 

Члан 41. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије 

(„Службени гласник РС”, број 

25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

НЕ  05. 2016.  11.2013. 
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број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

7. Правилник о енергетском означавању 

грејача простора (АП) 

Члан 41. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије 

(„Службени гласник РС”, број 

25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  05. 2016.  11.2013. 

8. Правилник о енергетском означавању 

усисивача (АП) 

Члан 41. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије 

(„Службени гласник РС”, број 

25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  05. 2016.  11.2013. 

9. Правилник о енергетском означавању 

грејача воде (АП) 

Члан 41. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије 

(„Службени гласник РС”, број 

25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  05. 2016.  11.2013. 

10. Правилник о врстама података, року, 

начину и обрасцу на којем се достављају 

подаци о извршеном енергетском 

прегледу, односно енергетској ревизији 

(АП) 

Члан 20. став 5. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

 

НЕ  05. 2016.  03. 2014.  

11. Правилник о садржини извештаја о 

спроведеном енергетском прегледу, 

односно енергетској ревизији (АП) 

Члан 24. став 2. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  05. 2016.  11. 2013.  

12. Правилник о садржини програма 

унапређења енергетске ефикасности у 

превозу (АП) 

Члан 72. став 2. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

НЕ  06. 2016.  09. 2014.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

* уз сагласност министра надлежног за 

послове саобраћаја 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

13. Правилник о техничким захтевима за 

електричне инсталације ниског напона 

(АП) 

Члан 219. став 1. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  06. 2016.  12. 2019.  

14 Правилник о условима под којима би 

опремање грејне инсталације мерним 

уређајима било технички неизводљиво 

или у односу на дугорочно процењену 

уштеду енергије није економски 

исплативо (АП) 

Члан 51. став 4. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  06. 2016.  03. 2014.  

15. Правилник о прегледу система за 

климатизацију (АП) 

Члан 55. став 4. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

ДА  06. 2016.  03. 2014.  

16. Правилник о садржини елабората о 

енергетској ефикасности постројења за 

производњу топлотне или електричне 

енергије, система или делова система за 

преношење, односно дистрибуцију 

електричне, односно топлотне енергије 

(АП) 

Члан 46. став 5. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  06. 2016.  03. 2014.  

17. Правилник о ближим условима за 

именовање енергетских менаџера у 

привредним субјектима, као и у 

органима и јавним службама Републике 

Србије и аутономне покрајине као 

обвезницима система енергетског 

менаџмента (АП) 

Члан 18. став 6. Закона о 

ефикасном коришћењу 

енергије („Службени гласник 

РС”, број 25/13)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  07. 2016.  03. 2014.  

18. Правилник о начину спровођења и 

садржини програма обуке за енергетског 

саветника, трошковима похађања обуке, 

Члан 31. став 7. и члан 32. 

став 4. Закона о ефикасном 

коришћењу енергије 

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

НЕ  07. 2016.  11. 2013.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

као и ближим условима, програму и 

начину полагања испита за енергетског 

саветника (АП)  

(„Службени гласник РС”, број 

25/13)  

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

19. Правилник о роковима, садржају и 

начину достављања података о набавци и 

продаји нафте, деривата нафте, 

биогорива и компримованог природног 

гаса и података о ценама деривата нафте 

и биогорива са и без акциза и пореза 

(АП) 

Члан 335. став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  09. 2016.  12. 2015.  

20. Правилник о роковима, садржају и 

начину достављања података 

планираним или започетим 

инвестицијама и ремонтима и података о 

постројењу у случају прекида рада (АП) 

Члан 336. став 2. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  09. 2016.  12. 2015.  

21. Правилник о унутрашњим гасним 

инсталацијама 

Члан 24. и члaн 25. став 

4.Закона о цевоводном 

транспорту гасовитих и 

течних угљоводоника и 

дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени 

гласник РС", број 104/09)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  09. 2016.  12. 2011.  

22. Правилник о садржини завршног и 

годишњег извештаја геолошких 

истраживања 

Члан 28. став 4 Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

23. Правилником о извештавању о 

резултатима геолошких истраживања, 

ресурсима и резервама подземних вода и 

њиховој класификацији  

Члан 51. став 7. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

24. Правилник о садржини, облику и начину 

достављања Годишњег оперативног 

плана 

Члан 95. став 5. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

25. Правилник о извештавању о резултатима 

геолошких истраживања, ресурсима и 

резервама чврстих минералних сировина 

и њиховој класификацији  

Члан 51. став 7. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

26. Правилник о садржини инвестиционо-

техничке документације 

Члан 96. став 4. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

27. Правилник о израчунавању удела 

обновљивих извора енергије (АП) 

Члан 67. Закона о енергетици 

(„Службени гласник РС”, број 

145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

ДА  12. 2016.  12. 2015.  

28. Правилник о техничким нормативима 

при руковању експлозивним средствима 

и минирању у рударству 

Члан 6. став 1. Закона о 

техничким захтевима за 

производе и оцењивању 

усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  Није предвиђен  

29. Правилник о извештавању о резултатима 

геолошких истраживања, ресурсима и 

резервама течних и гасовитих 

минералних сировина и њиховој 

класификацији  

Члан 51. став 7. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

30. Правилник о извештавању о резултатима 

геолошких истраживања геотермалних 

ресурса и њиховој класификацији 

Члан 51. став 7. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

31. Правилник о техничким захтевима за 

заштиту од атмосферског пражњења 

(АП) 

Члан 219.став 1.Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  12. 2019.  

32. Правилник о техничким захтевима за 

заштиту нисконапонских мрежа и 

припадајућих трансформаторских 

станица (АП) 

Члан 219. став 1. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14 )  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2019.  

33. Правилник о изменама и допунама 

Правилника о техничиким и другим 

захтевима за течна горива нафтног 

порекла 

Члан 6. став 1. Закона о 

техничким захтевима за 

производе и оцењивању 

усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  Није предвиђен  

34. Правилник о техничким захтевима за 

изградњу надземних електроенергетских 

водова називног напона 1 kV до 400 kV 

(АП) 

Члан 219. став 1. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2019.  

35. Правилник о техничким захтевима за 

уземљења електроенергетских 

постројења називног напона изнад 1000 

V (АП) 

Члан 219. став 1. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2019.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

36. Правилник о техничким нормативима за 

подземну експлоатацију угља  

Члан 6. став 1. Закона о 

техничким захтевима за 

производе и оцењивању 

усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  Није предвиђен  

37. Правилник o садржају пројеката и 

извештаја геолошких истраживања  

Члан 24. став 2. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

38. Правилник о прорачуну и приказивању 

удела свих врста извора енергије у 

продатој електричној енергији (АП) 

Члан 87. став 5. Закона о 

енергетици („Службени 

гласник РС”, број 145/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

ДА  12. 2016.  12. 2015.  

39. Правилник о условима, начину издавања 

и одузимању лиценци, садржини и 

обрасцу лиценце, и висини трошкова за 

издавање лиценци за обављање 

одређених послова при геолошким 

истраживањима и експлоатацији 

минералних сировина  

Члан 128. став 5. Закона о 

рударству и геолошким 

истраживањима („Службени 

гласник РС”, број 101/15)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратегија одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

Стратегија развоја енергетике Републике 

Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године 

 

НЕ  12. 2016.  12. 2017.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1. Програм управљања 

минералним ресурсима 

Републике Србије  

Влада  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

06  97.416.000 РСД  (792.000 EUR)  

01  4.626.090.400 РСД   
 

Развој геологије, интезивирање 

геолошких истраживања и 

ефикасна оцена геолошког 

потенцијала; развој рударског 

сектора Републике Србије 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1. Уређење и надзор у 

области геологије и 

рударства  

Влада  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  10.684.000 РСД   
 

Успостављање јединственог 

информационог система који ће 

омогућити, обраду, архивирање 

и ажурирање геолошких 

података и података о 

експлоатацији, вођење 

електронског катастра као и 

доступност података путем веб 

портала, усаглашени постојећи 

речници података са 

међународним 

стандардизованим речницима и 

шемама, креиран и постављен 

Геопортал са интегрисаним ГИС 

сервисима; овера елабората о 

резервама чврстих минералних 

сировина и подземних вода 

којима утврђују резерве 

геотермалних ресурса, услови за 

разврставање у категорије и 

класе, методе прорачунавања, 

начин евидентирања и садржај 

елабората о класификацији, 

категоризацији и 

прорачунавању резерви  

1.ПА.2. Консолидација 

пословања ЈП ПЕУ 

Ресавица 

Влада  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  4.470.000.000 РСД   
 

Финансијска консолидација 

предузећа, смањење губитака у 

пословању и повећање 

производње угља  

1.ПК.1 Израда катастра 

рударског отпада 

Влада  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

 

06  97.416.000 РСД  (792.000 EUR)  

01  11.906.400 РСД   
 

Инвентар и формирање катастра 

рударског отпада; 

карактеризација , категоризација 

и процена ризика евидентираног 

рударског отпада на животну 

средину; вођење катастра кроз 

софтверско решење и 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

повезивање са централним 

информационим системом; мере 

које су целисходне и економски 

оправдане за смањење утицаја 

рударског отпада на животну 

средину 

1.ПК.2. Изградња новог тунела/ 

Колектора Кривељске 

реке  

Влада  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Национална стратегија одрживог 

коришћења природних ресурса и 

добара 

01  133.500.000 РСД   
 

Изграђено 2400 метара новог 

колектора и река Велики 

Кривељ је преусмерена. 

Елиминисање ризика по 

животну средину услед лошег 

стања и евентуалног урушавања 

колектора испод јаловишта 

Велики Кривељ 

2. Програм енергетске 

ефикасности (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

05  9.277.538 РСД  (75.735 EUR)  

06  56.000.000 РСД  (500.000 USD)  

01  509.526.000 РСД   

11  1.286.250.000 РСД  (10.500.000 EUR)  
 

10% годишње уштеде енергије у 

односу на базно стање 

поторшње пре реализације мера 

до 2018. године; 10% смањење 

губитака топлотне енергије у 

рехабилитованим деловима 

система за даљинско грејање до 

2018. године  

2.ПА.1. Буџетски фонд за 

унапређење енергетске 

ефикасности Републике 

Србије (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  160.000.000 РСД   
 

10% годишње уштеде енергије у 

односу на базно стање 

поторшње пре реализације мера 

2.ПК.1. Помоћ за унапређивање 

система енергетског 

менаџмента у свим 

секторима потрошње 

енергије у Републици 

Србији 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  3.675.000 РСД   
 

Усвојена подзаконска акта која 

се односе на енергетски 

менаџмент до краја 2016. 

године; најмање једна 

именована организација за 

обуку до краја 2016. године; 

набављена и уграђена опрема до 

краја 2016. године; урађена 

листа обвезника система до 

краја 2017. године 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПК.2. Рехабилитација система 

даљинског грејања у 

Србији - Фаза IV (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  1.286.250.000 РСД  (10.500.000 EUR)  

01  334.013.000 РСД   
 

10% смањењено губитака 

топлотне енергије у 

рехабилитованим деловима 

система за даљинско грејање 

2.ПК.3. Помоћ у имплементацији 

захтева из Уговора о 

оснивању енергетске 

заједнице у вези са 

правним тековинама 

Европске уније о 

енергетској ефикасности 

(АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

05  9.277.538 РСД  (75.735 EUR)  

01  1.837.500 РСД   
 

Припремљена подзаконска акта; 

развијена база за прикупљање 

извештаја обвезника система 

енергетског менаџмента до краја 

2016. године 

2.ПК.4. Уклањање препрека за 

промовисање и подршку 

систему енергетског 

менаџмента у општинама 

у Србији (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

06  56.000.000 РСД  (500.000 USD)  

01  10.000.000 РСД   
 

Директно смањење емисије 

гасова са ефектом стаклене 

баште: 150 ктона CО2еq, 

израчунато за период од 15 

година од тренутка 

инвестирања, односно примене 

мерама енергетске ефикасности; 

уштеда енергије од барем 94 ТЈ 

годишње или 1.400 ТЈ, 

израчунато за период од 15 

година од тренутка 

инвестирања, односно примене 

мерама енергетске 

ефикасности;15 милиона US$ до 

краја пројекта; 30 нових 

партнерстава (то јест, 30 

општина је званично усвојило и 

започело примену система 

енергетског менаџмента и 

пратећег информационог 

система); биће назначен у 

почетној фази  

3. Програм социјалне 

заштите (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 
01  1.651.487.000 РСД   

 

100.000 енергетски заштићених 

купаца у 2016. години 



168 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

3.ПА.1. Енергетски заштићени 

купац (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  1.651.487.000 РСД   
 

100.000 енергетски заштићених 

купаца у 2016. години 

4. Програм управљање 

обавезним резервама 

нафте , деривата нафте и 

природног гаса (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  3.839.461.000 РСД   
 

16/61 дана просечне дневне 

потошње деривата нафте у 

Републици Србији 

4.ПА.1. Формирање и одржавање 

обавезних резерви нафте 

и деривата нафте (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  3.839.461.000 РСД   
 

16/61 дана просечне дневне 

потошње деривата нафте у 

Републици Србији 

5. Програм планирање и 

спровођење енергетске 

политике (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

11  77.905.100.000 РСД  (637.000.000 EUR)  

06  115.620.000 РСД  (940.000 EUR)  

11  131.296.545.744 РСД  (1.172.290.587 USD)  

01  172.366.000 РСД   

05  620.000 РСД  (5.536 EUR)  
 

Унапређена енергетска 

политика 

5.ПА.1. Ефикасно уређење и 

надзор у сектору 

електроенергетике, 

нафте и природног гаса и 

система даљинског 

грејања  

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

01  75.063.000 РСД   
 

Усаглашавање прописа из 

области енергетике са правним 

тековинама Европске уније; 

донети технички прописи 

усаглашени са релевантним 

стандардима; успостављање 

система праћења и контроле 

снабдевања нафтом, дериватима 

нафте и природном гасом у 

циљу предузимања 

одговарајућих мера и 

активности; развијање 

међународне сарадњу у циљу 

подршке реализацији значајних 

пројеката у области енергетике.  
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број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5.ПА.2. Стратешко планирање у 

енергетици (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  31.629.000 РСД   
 

Усвојен нови стратешки оквир 

енерегетике Републике Србије и 

одштампан на српски и енглески 

језик; усвојен Енергетски 

биланс Репуиблике Србије; 

усвојен нови стратешки оквир 

енерегетике Републике Србије; 

урађена доградња и унапређене 

базе података, редовно 

одржавање базе података за 

општине и редовно прикупљање 

података; припремљена, 

преведена на енглески и 

одштампана брошура која 

приказује енергетске токове у 

Србији 

5.ПА.3. Уређење система у 

области енергетске 

ефикасности, 

обновљивих извора 

енергије и заштите 

животне средине у 

енергетици 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  23.845.000 РСД   
 

До 2018. године пет база 

података успостављено 

5.ПК.1. Програм за обновљиву 

енергију – Ветропарк 

Костолац 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  9.784.000.000 РСД  (80.000.000 EUR)  
 

Завршени преговори са 

Немачком Развојном Банком 

5.ПК.2. Развој тржишта биомасе 

(АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  2.446.000.000 РСД  (20.000.000 EUR)  
 

Завршени преговори са 

Немачком Развојном Банком 

5.ПК.3. Израда новог Катастра 

малих хидроелектрана на 

територији Републике 

Србије (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

06  66.420.000 РСД  (540.000 EUR)  

01  13.579.000 РСД   
 

Повећан удео обновљивих 

извора енергије у укупној бруто 

финалној потрошњи, 

стимулисањем инвестиција у 

мини хидро електране  
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број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5.ПК.4. Успостављање 

енергетско планирање на 

локалном нивоу (АП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

05  620.000 РСД  (5.536 EUR)  

01  3.908.000 РСД   
 

Унапређено праћење 

реализације енергетске 

политике на локалном нивоу 

5.ПК.5. Друга фаза Пакет 

пројекта ТЕ-КО 

Костолац Б- Изградња 

новог блока ТЕ-КО 

Костолац Б3 350 MW и 

проширење 

Површинског копа 

Дрмно (АП) (ЕРП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

11  80.147.200.000 РСД  (715.600.000 USD)  
 

Завршени припремни радови 

5.ПК.6. Прва фаза пакет пројекта 

Костолац Б, 

Ревитализација ТЕ 

Костолац Б1, Б2; 

Одсумпоравање Б1, Б2; 

Изградња луке, 

Изградња железнице 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

11  38.150.560.000 РСД  (340.630.000 USD)  
 

Завршен Пројекат у 2016. 

години 

5.ПК.7. Ревитализација 

Хидроелектране Зворник 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

11  8.561.000.000 РСД  (70.000.000 EUR)  
 

Завршен блок у 2016. години 

5.ПК.8 Ревитализација 

Хидроелектране Ђердап 

1 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  12.998.785.744 РСД  (116.060.587 USD)  
 

Завршен блок А1 у 2016. години 

5.ПК.9. Одсумпоравање 

Термоелектране Никола 

Тесла А  

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  25.316.100.000 РСД  (207.000.000 EUR)  
 

Изабран извођач и завршени 

припремни радови 

5.ПК.10. Реструктурирање Јавног 

предузећа 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 
11  24.460.000.000 РСД  (200.000.000 EUR)  

 

Потписан Уговор о зајму и 

Уговор о гаранцији  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Електропривреде Србије 

(АП) 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

5.ПК.11. Замена система за 

транспорт пепела и 

шљаке на 

Термоелектрани Николе 

Тесле А 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  5.503.500.000 РСД   (45.000.000 EUR)  
 

Завршени преговори sa KfW у 

2016. години 

5.ПК.12. Трансбалкански коридор 

(АП) (ЕРП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

11  1.834.500.000 РСД  (15.000.000 EUR)  
 

Завршени преговори sa KfW у 

2016. години 

5.ПК.13. Формирање базе 

података за нафту и гас 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

01  1.500.000 РСД   
 

Успостављање система 

контроле и праћења стања на 

тржишту деривата нафте 

5.ПК.14. Изградња гасовода Ниш 

-Димитровград (АП) 

(ЕРП) 

Влада  Стратегија развоја енергетике 

Републике Србије до 2025. 

године са пројекцијама до 2030. 

године 

 

01  13.500.000 РСД   
 

Повећана сигурност снабдевања 

природним гасом  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
1. Назив органа 

државне управе МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

2. Министар др Расим Љајић 

3. Делокруг 

На основу члана 8. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: функционисање тржишта; стратегију и политику развоја трговине; унутрашњу 

трговину; промет робе и услуга; праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера; предлагање системских решења и прописа 

у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске 

политике из области царинског и ванцаринског пословања; контролу квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи и промету и 

контролу услуга; контролу употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа; снабдевеност тржишта и цене; 

спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције; заштиту потрошача; оснивање и рад робних берзи и берзанских посредника; 

инспекцијски надзор у области трговине, као и друге послове одређене законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља 

послове државне управе који се односе на: унапређење економских односа са иностранством; предлагање и спровођење мера у области економских 

односа са иностранством; праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и 

организацијама и њихов развој; предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску 

сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа државне управе у вези с њиховим радом; креирање, спровођење, предлагање и унапређење 

режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини; хармонизацију спољнотрговинских прописа са прописима 

Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихову имплементацију; промет роба, 

услуга и права индустријске својине; посебне облике спољнотрговинског пословања; спољну трговину и унапређење система извозно-увозне 

контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе), уз сагласност Министарства одбране; закључивање и праћење 

примене међународних трговинских уговора и споразума; прописе у области страних улагања, концесија и јавно-приватног партнерства; 

преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и припрему закона о њиховом потврђивању; унапређивање 

и праћење економске билатералне и регионалне сарадње; праћење сарадње органа Републике Србије с међународним економским организацијама и 

агенцијама Организације уједињених нација, као и друге послове одређене законом. Министарство трговине, туризма и телекомуникација обавља 

послове државне управе који се односе на: стратегију и политику развоја туризма; интегрално планирање развоја туризма и комплементарних 

делатности; развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам; послове од посебног 

значаја за развој туризма; категоризацију туристичких места; спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за 

подстицање развоја туризма; промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; имовинско-правне послове у туризму; 

унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог 

система; услове и начин обављања делатности туристичких агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као 

и пружање услуга у туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; уређење, одржавање, опремање 

и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима; инспекцијски надзор у области туризма. Министарство трговине, туризма 

и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског 

саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и 

политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у 

области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и 

поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; 

одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских 

комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом. Министарство трговине, туризма и 
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телекомуникација обавља послове државне управе у области информационог друштва који се односе на: предлагање политике и стратегије развоја 

информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања; мере за подстицање истраживања 

и развоја у области информационог друштва; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области инфoрмaциoнoг друштвa и 

информационо-комуникационих технологија; примену информационо-комуникационих технологија; пружање информационих услуга; развој и 

функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре; развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке 

рачунарске мреже; заштиту података и информациону безбедност; међународне послове у области информационог друштва; стварање услова за 

приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација 

и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о услугама „АП“ Овим законом уређују се општа правила за 

пружаоце услуга  

Стратегија развоја трговине Републике 

Србије 

 

 

ДА  01. 2016.  

2 Предлог закона о потврђивању 

завршних аката Светске 

конференције о радио-

комуникацијама (WRC-12) „АП“ 

Потврђивање Завршних аката Светске 

конференције о радио-комуникацијама (WRC-12) 

врши се са циљем да се усвојена акта могу 

применити и у Републици Србији. Овим 

Република Србија добија право на употребу 

радио-фреквенцијског спектра у складу са 

властитим потребама и интересима, не 

угрожавајући фреквенцијске ресурсе других 

земаља. На овај начин би се извршила 

међународна координација канала, чиме би се 

спречило ометање у пограничним подручјима 

двеју држава. Завршним актима WRC-12 планиран 

је хармонизован фреквенцијски спектар на 

глобалном нивоу за међународне мобилне 

комуникације што представља важан корак за 

развој система међународних мобилних 

комуникација широм света  

 

 

НЕ  02. 2016.  

3 Предлог закона о електронском 

пословању „АП“  

Закон о електронском пословању предвиђа 

интеграцију постојећих закона о електронском 

документу и електронском потпису, као и 

Стратегија развоја информационог друштва у 

Републици Србији до 2020. године 

ДА  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

регулисање питања везаних за електронску 

идентификацију, е-печат и регистровану 

електронску пошту, у складу са прописима ЕУ о 

електронским идентификационим услугама од 

поверења  

Национални програм за усвајање правних 

тековина Европске уније 

 

4 Предлог закона о електронским 

комуникацијама „АП“ 

Законом о електронским комуникацијама биће 

извршено усклађивање са важећим регулаторним 

оквиром Европске уније у области електронских 

комуникација из 2009. године  

Национални програм за усвајање правних 

тековина Европске уније 

ДА  03. 2016.  

5 Предлог закона о поштанским 

услугама „АП“ 

Доношењем Закона о поштанским услугама 

оствариће се даљи напредак у спровођењу процеса 

либерализације тржишта поштанских услуга и 

хармонизације националне регулативе са 

поштанским директивама Европске Уније, и 

обезбедити одрживост пружања универзалне 

поштанске услуге  

Стратегија развоја поштанских услуга у 

Србији за период од 2013. до 2016. године 

Национални програм за усвајање правних 

тековина Европске уније 

 

ДА 04. 2016.  

6 Предлог закона о законитом 

пресретању и задржавању података 

у електронским комуникацијама 

„АП“ 

Закон о законитом пресретању и задржавању 

података у електронским комуникацијама биће 

уређена област законитог пресретања и 

задржавања података, коју тренутно уређује глава 

XVII Закона о електронским комуникацијама. С 

обзиром на значај ове материје препозната је 

потреба да се иста уреди посебним законом  

 

 

НЕ  06. 2016.  

7 Предлог закона о потврђивању 

завршних аката Светске 

конференције о радио-

комуникацијама (WRC-15) „ЕРП“ 

Потврђивање Завршних аката Светске 

конференције о радио-комуникацијама (WRC-15) 

врши се са циљем да се усвојена акта могу 

применити и у Републици Србији. Овим 

Република Србија добија право на употребу 

радио-фреквенцијског спектра у складу са 

властитим потребама и интересима, не 

угрожавајући фреквенцијске ресурсе других 

земаља. На овај начин би се извршила 

међународна координација канала, чиме би се 

спречило ометање у пограничним подручјима 

двеју држава  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

8 Предлог закона о широкопојасној 

комуникационој инфраструктури 

„ЕРП“ 

Доношењем Закона о широкопојасној 

комуникационој инфраструктури уредиће се 

услови и начин развоја широкопојасног приступа 

интернету, укључујући и изградњу националне 

оптичке мреже на целој територији Републике 

Србије са великим протоком.Усаглашавање са 

Директивом 2014/61/ЕУ утицаће на смањење 

трошкова постављања широкопојасних мрежа на 

подручју Републике Србије, смањење 

администартивних трошкова, додатно 

поједностављење процедура за добијање 

потребних дозвола, као и заједничко коришћење 

постојећих расположивих капацитета  

 

 

НЕ  09. 2016.  

9 Предлог закона о АМРЕС Законом о Академској мрежи Републике Србије 

планирано је да се уреди организација, 

надлежности и друга питања од значаја за рад 

АМРЕС  

Стратегија развоја информационог друштва у 

Републици Србији до 2020. године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

10 Предлог Закона о потврђивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Белорусије о сарадњи у 

области туризма 

Споразумом између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Белорусије о сарадњи у области 

туризма уређује се спремност да две стране 

унапређују билатералну сарадњу и наводе се 

принципи сарадње  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  12. 2016.  

11 Предлог Закона о потврђивању 

Споразума о сарадњи у области 

туризма између Владе Републике 

Србије и Савета министара 

Републике Албаније 

Споразумом о сарадњи у области туризма између 

Владе Републике Србије и Савета министара 

Републике Албаније уређује се спремност да две 

стране унапређују билатералну сарадњу и наводе 

се принципи сарадње  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  12. 2016.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Међувладиног комитета са 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

НЕ  01. 2016.  



176 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Руском Федерацијом у 

Београду 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

2 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Meшовите међувладине 

комисије са Народном 

Републиком Кином у Пекингу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Међувладине комисије са 

Белорусијом у Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  02. 2016.  

4 Закључак о прихватању 

Извештаја са заседања 

Међувладиног комитета са 

Руском Федерацијом у 

Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  02. 2016.  

5 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Заједничког одбора за 

економску сарадњу са 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

НЕ  02. 2016.  



  

177 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републиком Хрватском у 

Београду 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

6 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Мешовите комисије са 

Алжиром у Алжиру 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  02. 2016.  

7 Закључак о прихватању 

Извештаја са заседања 

Meшовите међувладине 

комисије са Народном 

Републиком Кином у Пекингу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  02. 2016.  

8 Стратегијa развоја трговине са 

Акционим планом „АП“ 

Члан 45 став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05, исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11, 68/12-УС и 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Стратегијом ће се дефинисати 

правци развоја трговине у 

Републици Србији  

 

 

НЕ  02. 2016.  

9 Стратегија развоја сектора 

услуга „АП“ 

Члан 45 став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05, исправка, 101/07, 

65/08 и 16/11, 68/12-УС и 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Стратегијом ће се дефинисати 

правци развоја сектора услуга и 

начин на који ће се у наш 

правни систем инплементирати 

Директива о услугама  

 

 

НЕ  02. 2016.  

10 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Заједничке комисије са 

Мађарском у Будимпешти 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

НЕ  03. 2016.  



178 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

11 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Мешовите комисије са 

Државом Кувајтом у Кувајту 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  03. 2016.  

12 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Заједничке комисије за 

економску сарадњу са Босном 

и Херцеговином у Сарајеву 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС и 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  03. 2016.  

13 Закључак о прихватању 

Извештаја са заседања 

Међувладине комисије са 

Белорусијом у Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  03. 2016.  

14 Закључак о прихватању 

Извештаја са Мешовите 

комисије са Алжиром у 

Алжиру 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

НЕ  03. 2016.  



  

179 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

15 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора и 

закључивање протокола о 

изменама и допунама 

Споразума о слободној 

трговини са Руском 

Федерацијом, Републиком 

Белорусијом и Републиком 

Казахстан 

Члан 6. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/2007, 65/08, 

16/11, 08/12 одлука УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14)  

Анализирање међусобне 

спољнотрговинске регулативе, 

отклањање царинских препрека 

нашем извозу кроз спровођење 

уговора о слободној трговини, 

договарање мера за 

превазилажење ванцаринсаких 

и других невидљивих баријера 

извоза роба из Србије. Праћење 

и разматрање могућих промена 

у списковима роба на које се не 

примењује безцаринска 

размена. Припремање предлога 

за даљу либерализацију 

билатералне трговине  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  03. 2016.  

16 Закључак о усвајању Акционог 

плана за ефикасно коришћење 

телекомуникационе 

инфраструктуре („ЕРП“) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) и члан 

5. став 1. тачка 2) Закона о 

електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

44/10, 60/2013 – одлука УС и 

62/2014)  

Овим Акционим планом ће 

бити дефинисане активности 

које се односе на искоришћење 

ресурса државне 

телекомуникационе 

инфраструктуре у циљу 

успостављања јединствене 

националне широкопојасне 

мреже; Акциони план ће 

дефинисати и активности које 

ће обезбедити одрживост и 

даљи развој националне 

широкопојасне мреже  

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији 

од 2010. до 2020. године 

Стратегија развоја 

широкопојасних мрежа и сервиса у 

Републици Србији до 2016. године 

 

НЕ  03. 2016.  

17 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Заједничког одбора за 

економску сарадњу са 

Републиком Хрватском у 

Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

НЕ  03. 2016.  



180 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

период од 2011. до 2020. године 

 

 

18 Одлука о изменама и допунама 

Одлуке о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт (заједнички 

предлог министра надлежног за 

послове здравља и министра 

надлежног за послове 

трговине) „АП“ 

Члан 58. став 1. Закона о 

лековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10 и 

107/12) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, 

68/12-УС и 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се највише цене на 

велико за нове лекове за 

хуману употребу који се издају 

на рецепт и створити услови да 

се на тржиште Републике 

Србије пусте у промет нови 

лекови који су добили дозволу 

за стављање у промет од 

Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије  

 

 

НЕ  03. 2016.  

19 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о распореду и 

коришћењу кредитних 

средстава за финансирање 

привредних субјеката у 

области информационо-

комуникационе технологије 

Члан 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 

2016.годину („Службени 

гласник РС“, бр. 103/15) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

7/14 – УС и 44/14) 

Уредбом би се извршиле 

измене и допуне постојећег 

прописа у циљу побољшања 

уређења распореда, услова и 

начина коришћењa средстава за 

финансирање кредита новим 

привредним субјектима и за 

финансирање иновативних 

кредита привредним 

субјектима  

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

 

 

Нe 03. 2016.  

20 Закључак о прихватању 

Извештаја са Мешовите 

комисије са Државом Кувајтом 

у Кувајту 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

21 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Заједничкe комисије за 

економску сарадњу са Босном 

и Херцеговином у Сарајеву 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС и 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

НЕ  04. 2016.  



  

181 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

22 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Мешовите комисије за 

економски сарадњу са 

Туниском Републиком 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

23 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Meшовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Македонијом у 

Скопљу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

24 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Међувладине комисије са 

Казахстаном 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

25 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Мешовитог комитета за 

економску сарадњу са Чешком 

Републиком у Прагу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

НЕ  04. 2016.  
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повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

период од 2011. до 2020. године 

 

 

26 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Заједничке комисије са 

Мађарском у Будимпешти 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

27 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Meшовите комисије за 

економску сарадњу са Црном 

Гором у Подгорици 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

28 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

слободној трговини са 

Украјином 

Члан 6. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Анализирање међусобне 

спољнотрговинске регулативе, 

отклањање царинских препрека 

нашем извозу кроз спровођење 

уговора о слободној трговини, 

договарање мера за 

превазилажење ванцаринсаких 

и других невидљивих баријера 

извоза роба из Србије. 

Припремање предлога и 

доношење прописа којима ће се 

у национално законодавство 

инкорпорирати спровођење 

бесцаринске размене  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  04. 2016.  

29 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

НЕ  04. 2016.  
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Заједничке комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Бугарском у 

Софији 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

30 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

економској, трговинској и 

техничкој сарадњи са Државом 

Катар 

Члан 6. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Споразум се склапа ради 

поспешивања привредних 

кретања, унапређења 

привредне, индустријске, 

трговинске, финансијске 

сарадње, сарадње у области 

енергетике, туризма, повећање 

извоза и инвестиционих 

улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

31 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Македонијом у 

Скопљу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

32 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Заједничке комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Бугарском у 

Софији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

33 Закључак о прихватању 

Извештаја са Мешовите 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

НЕ  05. 2016.  
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комисије за економску сарадњу 

са Туниском Републиком 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

34 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Meшовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Албанијом у 

Тирани 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

35 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовитог комитета за 

економску сарадњу са Чешком 

Републиком у Прагу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

36 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са Црном 

Гором у Подгорици 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

37 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Мешовите комисије за 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

НЕ  05. 2016.  



  

185 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

економску сарадњу са 

Румунијом у Букурешту 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

38 Закључак којим се прихвата 

Платформа за састанак 

Заједничког комитета за 

праћење примене Споразума о 

слободној трговини са 

Републиком Турском у Анкари 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Анализирање међусобне 

спољнотрговинске регулативе, 

отклањање царинских препрека 

нашем извозу кроз спровођење 

уговора о слободној трговини, 

договарање мера за 

превазилажење ванцаринсаких 

и других невидљивих баријера 

извоза роба из Србије. Праћење 

и разматрање могућих промена 

у списковима роба на које се не 

примењује безцаринска 

размена. Припремање предлога 

за даљу либерализацију 

билатералне трговине  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

39 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Мешовитог комитета са УАЕ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

40 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима о 

закључивању протокола о 

изменама и допунама 

Споразума о слободној 

трговини са Руском 

Федерацијом, Белорусијом и 

Казахстаном 

Члан 9. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Анализирање међусобне 

спољнотрговинске регулативе, 

отклањање царинских препрека 

нашем извозу кроз спровођење 

уговора о слободној трговини, 

договарање мера за 

превазилажење ванцаринсаких 

и других невидљивих баријера 

извоза роба из Србије. Праћење 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  
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и разматрање могућих промена 

у списковима роба на које се не 

примењује безцаринска 

размена. Припремање предлога 

за даљу либерализацију 

билатералне трговине  

41 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Међувладине комисије са 

Украјином у Кијеву 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

42 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима о 

закључивању Споразума о 

слободној трговини са 

Украјином 

Члан 9. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Анализирање међусобне 

спољнотрговинске регулативе, 

отклањање царинских препрека 

нашем извозу кроз спровођење 

уговора о слободној трговини, 

договарање мера за 

превазилажење ванцаринсаких 

и других невидљивих баријера 

извоза роба из Србије. 

Припремање предлога и 

доношење прописа којима ће се 

у национално законодавство 

инкорпорирати спровођење 

бесцаринске размене  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

43 Закључак о усвајању Додатног 

протокола о либерализацији 

трговине услугама у оквиру 

ЦЕФТА у 2016. години 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Додатни протокол ће 

обухватити усаглашен степен 

либерализације трговине 

услугама између свих 

потписница ЦЕФТА Споразума  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  
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44 Закључак о прихватању 

Извештаја са заседања 

Међувладине комисије са 

Казахстаном 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  05. 2016.  

45 Уредба о условима и начину 

доделе и коришћења средстава 

намењених за унапређење 

рецептивне туристичко-

угоститељске понуде „АП“ 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС, и 44/14), чл. 27. и 28. 

Закона о туризму („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 

99/11- др. Закон 93/12 и 84/15) , 

а у вези са чланом 7. Закона о 

буџету Републике Србије 

Уредбом се дефинишу услови и 

начин доделе и коришћења 

средстава намењених за 

унапређење рецептивне 

туристичко-угоститељске 

понуде  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  06. 2016.  

46 Уредба о условима и начину 

доделе и коришћења средстава 

за подстицање развоја домаћег 

туризма интензивирањем 

коришћења туристичке понуде 

у Републици Србији „АП“ 

Члан 28. став 5. Закона о 

туризму („Службени гласник 

РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11- др. 

Закон, 93/12 и 84/15) 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, и 44/14) 

Уредбом се уређују услови и 

начин доделе и коришћења 

средстава за подстицање 

развоја домаћег туризма 

интензивирањем коришћења 

туристичке понуде у Републици 

Србији  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  06. 2016.  

47 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Албанијом у 

Тирани 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  
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48 Одлука о изменама и допунама 

Одлуке о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт (заједнички 

предлог министра надлежног за 

послове здравља и министра 

надлежног за послове 

трговине) „АП“ 

Члан 58. став 1. Закона о 

лековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10 и 

107/12) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, 

68/12-УС и 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се највише цене на 

велико за нове лекове за 

хуману употребу који се издају 

на рецепт и створити услови да 

се на тржиште Републике 

Србије пусте у промет нови 

лекови који су добили дозволу 

за стављање у промет од 

Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије  

 

 

НЕ  06. 2016.  

49 Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период 

2017-2020. године „АП“ 

Члан 63. Закона о поштанским 

услугама („Службени гласник 

РС“, бр. 18/05, 30/10 и 62/14) 

Доношењем нове Стратегије 

развоја поштанских услуга у 

Србији створиће се услови за 

остваривање даљег напретка у 

процесу прилагођавања 

поштанског тржишта 

Републике Србије тржишту 

Европске уније, за 

обезбеђивање одрживог 

финансирања универзалне 

поштанске услуге, побољшање 

квалитета поштанских услуга, 

подизања ефикасности 

поштанске мреже, као и 

унапређење раста и развоја 

поштанског тржишта и услуга  

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

ДА  06. 2016.  

50 Закључак о усвајању Акционог 

плана (2016-2017) за 

спровођење Стратегије развоја 

електронских комуникација у 

Републици Србији од 2010. до 

2020. године „АП“ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14), члан 5. 

став 1. тачка 2) Закона о 

електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

44/10, 60/13 – одлука УС и 

62/14 и тачка 6. Стратегије 

развоја електронских 

комуникацији у Републици 

Овим Акционим планом ће, 

између осталог, бити 

дефинисане активности које 

обухватају развој 

широкопојасног приступа, 

увођење нових 

мултимедијалних услуга и 

ефикасно управљање спектром. 

Такође ће бити утврђен и 

временски оквир за реализацију 

наведених активности  

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији 

од 2010. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Србији од 2010. до 2020. 

године („Службени гласник 

РС”, бр. 68/10)  

51 Закључак о усвајању Програма 

распореда и коришћења 

субвенција и дотација 

намењених за пројекте развоја 

туризма у 2016. години „АП“ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник”, бр.55/05, 

71/05-испр., 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-одлука УС и 72/12, 

7/14 - одлука УС и 44/14 ), чл. 

27. 28.и 31. Закона о туризму 

(„Службени гласник”, бр. 

36/09, 88/10, 99/11, др. закон, 

93/12 и 96/15), а у вези са 

чланом 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. 

годину („Службени гласник 

РС” број 103/15) 

Програмом се уређује распоред 

и коришћење субвенција и 

дотација намењених за пројекте 

развоја туризма у 2016. години  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  06. 2016.  

52 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума о 

економској, трговинској и 

техничкој сарадњи са Државом 

Катар 

Члан 9. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Споразум се склапа ради 

поспешивања привредних 

кретања, унапређења 

привредне, индустријске, 

трговинске, финансијске 

сарадње, сарадње у области 

енергетике, туризма, повећање 

извоза и инвестиционих 

улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  

53 Закључак о прихватању 

Извештаја са Мешовитог 

комитета са УАЕ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  

54 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

НЕ  06. 2016.  
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економску сарадњу са 

Румунијом у Букурешту 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

55 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Meшовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Словенијом у 

Љубљани 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  

56 Закључак о прихватању 

Извештаја са Међувладине 

комисије са Украјином у 

Кијеву 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  

57 Уредба о условима и начину 

доделе и коришћења кредитних 

средстава за подстицање 

квалитета туристичке понуде 

„АП“ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник”, бр.55/05, 

71/05-испр., 101/07, 65/08, 

16/11,68/12-одлука УС и 72/12, 

7/14-одлука УС и 44/14 ), чл. 

27. и 28. Закона о туризму 

(„Службени гласник”, бр. 

36/09, 88/10, 99/11, др. Закон,, 

93/12 и 96/15), а у вези са 

чланом 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. 

годину („Службени гласник 

РС”, број 103/15) 

Програмом се уређује распоред 

и коришћење субвенција и 

дотација намењених за пројекте 

развоја туризма у 2016. години  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  06. 2016.  
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58 Закључак којим се прихвата 

Извештај са састанка 

Заједничког комитета за 

праћење примене Споразума о 

слободној трговини са 

Републиком Турском у Анкари 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Анализирање међусобне 

спољнотрговинске регулативе, 

отклањање царинских препрека 

нашем извозу кроз спровођење 

уговора о слободној трговини, 

договарање мера за 

превазилажење ванцаринсаких 

и других невидљивих баријера 

извоза роба из Србије. Праћење 

и разматрање могућих промена 

у списковима роба на које се не 

примењује безцаринска 

размена. Припремање предлога 

за даљу либерализацију 

билатералне трговине  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  06. 2016.  

59 Закључак о усвајању Годишњег 

извештаја о реализацији 

послова извоза и увоза 

наоружања и војне опреме, 

пружању брокерских услуга и 

услуга техничке помоћи за 

2014. годину 

Члан 28. став 3. Закона о извозу 

и увозу наоружања и војне 

опреме („Службени гласник 

РС“, бр. 107/14) и члан 43. став 

3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 

44/14) 

Преглед извозно-увозне 

контроле наоружања и војне 

опреме, пружању брокерских 

услуга и услуга техничке 

помоћи за 2014. годину  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  07. 2016.  

60 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Словенијом у 

Љубљани 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  07. 2016.  

61 Закључак о усвајању Годишњег 

извештаја о реализацији 

послова извоза и увоза робе 

двоструке намене, пружању 

брокерских услуга и услуга 

Члан 26. став 3. Закона о извозу 

и увозу робе двоструке намене 

(„Службени гласник РС“, број 

95/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

Преглед извозно-увозне 

контроле робе двоструке 

намене, пружању брокерских 

услуга и услуга техничке 

помоћи за 2014. годину  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

НЕ  07. 2016.  
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техничке помоћи за 2014. 

годину 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14 -УС и 

44/14) 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

62 Закључак којим се утврђује 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

трговини и економској сарадњи 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Аргентине 

Члан 6. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” број 32/13) и члан 43. став 

3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Споразум се склапа ради 

поспешивања привредних 

кретања, унапређења 

привредне, индустријске, 

трговинске, финансијске 

сарадње, сарадње у области 

енергетике, туризма, повећање 

извоза и инвестиционих 

улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  09. 2016.  

63 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Заједничке комисије Србија-

Баден Виртемберг у Штутгарту 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  09. 2016.  

64 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Мешовите комисије са 

Мароком у Рабату 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  09. 2016.  

65 Закључак о усвајању 

приоритета Републике Србије 

током њеног председавања 

ЦЕФТА у току 2017. године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Информација ће обухватити 

активности/приоритете на 

којима ће се ангажовати 

Република Србија и све 

чланице ЦЕФТА Споразума 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

НЕ  09. 2016.  
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током председавања Републике 

Србије 2017. године  

период од 2011. до 2020. године 

 

 

66 Закључак о прихватању 

Платформе за заседање 

Међувладине комисије са 

Азербејџаном у Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС и 

72/12, 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  09. 2016.  

67 Одлука о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим 

издавања на рецепт (заједнички 

предлог министра надлежног за 

послове здравља и министра 

надлежног за послове 

трговине) „АП“ 

Члан 58. став 1. Закона о 

лековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10 и 

107/12) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, 

68/12-УС и 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се највише цене на 

велико за нове лекове за 

хуману употребу који се издају 

на рецепт и створити услови да 

се на тржиште Републике 

Србије пусте у промет нови 

лекови који су добили дозволу 

за стављање у промет од 

Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије  

 

 

НЕ  09. 2016.  

68 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о критеријумима за 

формирање цена лекова за 

употребу у хуманој медицини 

чији је режим издавања на 

рецепт (заједнички предлог 

министра надлежног за послове 

здравља и министра надлежног 

за послове трговине) „АП“ 

Члан 58. став 1. Закона о 

лековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10 и 

107/12) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, 

68/12-УС и 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се измене и допуне 

критеријума за формирање 

цена лекова које се односе на 

постојеће цене лекова и дан 

када се врши прерачунавање 

цена, чиме ће се створити 

правни основ за усклађивање 

цена лекова са променама цена 

упоредивих лекова у 

референтним земљама и 

променом курса динара  

 

 

НЕ  09. 2016.  

69 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

НЕ  09. 2016.  
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Републиком Пољском у 

Варшави 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

70 Одлука о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим 

издавања на рецепт (заједнички 

предлог министра надлежног за 

послове здравља и министра 

надлежног за послове 

трговине) „АП“ 

Члан 58. став 1. Закона о 

лековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10 и 

107/12) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, 

68/12-УС и 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се највише цене на 

велико за нове лекове за 

хуману употребу који се издају 

на рецепт и створити услови да 

се на тржиште Републике 

Србије пусте у промет нови 

лекови који су добили дозволу 

за стављање у промет од 

Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије  

 

 

НЕ  09. 2016.  

71 Закључка о усвајању Програма 

подршке организацији 

конференција и других догађаја 

који доприносе промоцији и 

популаризацији 

информационо-

комуникационих технологија 

„АП“ 

Члан 6. став 1. тачка 5. Закона о 

електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

44/10, 60/13 – одлука УС и 

62/14); члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Наведеним закључком 

министарство ће реализовати 

законско овлашћење да 

предузима мере за подстицање 

истраживања и развоја у 

области електронских 

комуникација  

 

 

НЕ  10. 2016.  

72 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Заједничке комисије Србија-

Баден Виртемберг у Штутгарту 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016.  

73 Закључак о усвајању Програма 

о распореду и коришћењу 

средстава субвенција за „Парк 

Палић“ д.о.о. за 2016. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник”, бр.55/05, 

71/05-испр., 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-одлука УС и 72/12, 

Програмом се уређује распоред 

и коришћење средстава 

субвенција за „Парк Палић“ 

д.о.о. за 2016. годину  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  10. 2016.  
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7/14-одлука УС и 44/14 ), а у 

вези са чланом 8. Закона о 

буџету Републике Србије за 

2016. годину („Службени 

гласник РС”, број 103/15) 

74 Закључак о усвајању Програма 

о распореду и коришћењу 

средстава субвенција за ЈП 

„Стара планина“ за 2016. 

годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, 

бр.55/05, 71/05-испр., 101/07, 

65/08, 16/11,68/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-одлука УС и 44/14 ), 

а у вези са чланом 8. Закона о 

буџету Републике Србије за 

2016. годину („Службени 

гласник РС”, број 103/15) 

Програмом се уређује распоред 

и коришћење средстава 

субвенција за ЈП „Стара 

планина“ за 2016. годину  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  10. 2016.  

75 Одлука о одређивању робе за 

чији је увоз, извоз, односно 

транзит прописано прибављање 

одређених исправа  

Члан 43. став 1 Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 

101/07,65/08. 16/11,68/12-

одлука УС и 72/12, 7/14-одлука 

УС и 44/14) и члан 14. став 1. и 

2. Закона о спољнотрговинском 

пословању („Службени гласник 

РС”, бр. 36/09, 36/11-др. закон 

и 88/11) 

Уређује се систем издавања 

свих аката који представљају 

услов за увоз, извоз односно 

транзит робе, наведени су 

органи надлежни за њихово 

издавање и дати су спискови 

роба чији увоз, извоз односно 

транзит подлежу обавези 

прибављања тих аката (дозволе, 

одобрења, исправе, сагласности 

и сл.) као и роба чији је увоз 

забрањен  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016.  

76 Одлука о утврђивању 

Националне контролне листе 

наоружања и војне опреме 

Члан 4. Закона о извозу и увозу 

наоружања и војне опреме 

(„Службени гласник РС“, бр. 

107/14) и члан 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 и 

44/14) 

Усаглашавање Националне 

контролне листе наоружања и 

војне опреме са Листом 

наоружања и војне опреме ЕУ  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

ДА 10. 2016.  



196 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

77 Закључак о усвајању Програма 

о распореду и коришћењу 

средстава субвенција за 

„Тврђава Голубачки град“ 

д.о.о. за 2016. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник”, бр.55/05, 

71/05-испр., 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-одлука УС и 72/12, 

7/14-одлука УС и 44/14 ), а у 

вези са чланом 8. Закона о 

буџету Републике Србије за 

2016. годину („Службени 

гласник РС”, број 103/15) 

Програмом се уређује распоред 

и коришћење средстава 

субвенција за „Тврђава 

Голубачки град“ д.о.о. за 2016. 

годину  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  10. 2016.  

78 Одлука о утврђивању 

Националне контролне листе 

робе двоструке намене 

Члан 5. Закона о извозу и увозу 

робе двоструке намене 

(„Службени гласник РС“, бр. 

107/14) и члан 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 и 

44/14)  

Усаглашавање Националне 

контролне листе робе 

двоструке намене са Листом 

робе двоструке намене ЕУ  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

ДА  10. 2016.  

79 Закључак о усвајању Програма 

о распореду и коришћењу 

средстава субвенција за ЈП 

„Скијалишта Србије“ за 2016. 

годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник”, бр.55/05, 

71/05-испр., 101/07, 65/08, 

16/11,68/12-одлука УС и 72/12, 

7/14-одлука УС и 44/14 ), а у 

вези са чланом 8. Закона о 

буџету Републике Србије за 

2016. годину („Службени 

гласник РС”, број 103/15) 

Програмом се уређује распоред 

и коришћење средстава 

субвенција за ЈП „Скијалишта 

Србије“ за 2016. годину  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  10. 2016.  

80 Закључак којим се прихвата 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума о 

трговини и економској сарадњи 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Аргентине 

Члан 9. Закона о закључивању 

и извршавању међународних 

уговора („Службени гласник 

РС” бр. 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Споразум се склапа ради 

поспешивања привредних 

кретања, унапређења 

привредне, индустријске, 

трговинске, финансијске 

сарадње, сарадње у области 

енергетике, туризма, повећање 

извоза и инвестиционих 

улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016. 

 



  

197 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

81 Закључак о прихватању 

Извештаја са Мешовите 

комисије са Мароком у Рабату 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016.  

82 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Словачком Републиком у 

Братислави 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016.  

83 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Заједничког комитета за 

економску сарадњу са 

Републиком Турском у Анкари 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016.  

84 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Републиком Пољском у 

Варшави 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  10. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

85 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Заједничког комитета за 

економску сарадњу са 

Републиком Турском у Анкари 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  11. 2016.  

86 Закључак о прихватању 

Извештаја са заседања 

Међувладине комисије са 

Азербејџаном у Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС и 

72/12, 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  11. 2016.  

87 Закључак којим се прихвата 

Платформа за заседање 

Мешовитe комисије за 

трговину са ИР Ираном у 

Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  11. 2016.  

88 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

економску сарадњу са 

Словачком Републиком у 

Братислави 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/12-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  11. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

89 Одлука о изменама и допунама 

одлуке о највишим ценама 

лекова за употребу у хуманој 

медицини, а чији је режим 

издавања на рецепт (заједнички 

предлог министра надлежног за 

послове здравља и министра 

надлежног за послове 

трговине) „АП“ 

Члан 58. став 1. Закона о 

лековима и медицинским 

средствима („Службени 

гласник РС“, бр. 30/10 и 

107/12) и члан 43. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05, 

исправка, 101/07, 65/08 и 16/11, 

68/12-УС и 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се највише цене на 

велико за нове лекове за 

хуману употребу који се издају 

на рецепт и створити услови да 

се на тржиште Републике 

Србије пусте у промет нови 

лекови који су добили дозволу 

за стављање у промет од 

Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије  

 

 

НЕ  12. 2016.  

90 Закључак Владе о прихватању 

Основе за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Казахстан о 

сарадњи у области туризма 

Чл. 5. и 6. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 

32/13) и члана 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05- 

исправка, 101-07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14)  

Утврђује се текст Споразума о 

сарадњи у области туризма са 

Закључком којим се овлашћује 

потписник  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  12. 2016.  

91 Закључак Владе о прихватању 

Основе за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Краљевине Мароко о сарадњи 

у области туризма 

Чл. 5. и 6. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РСˮ, бр. 55/05, 71/05- исправка, 

101-07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Утврђује се текст Споразума о 

сарадњи у области туризма са 

Закључком којим се овлашћује 

потписник  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  12. 2016.  

92 Закључак Владе о прихватању 

Основе за закључивање 

Меморандума о разумевању о 

сарадњи између Министарства 

трговине, туризма и 

телекомуникација и 

Министарства саобраћаја, 

изградње и регионалног развоја 

Словачке Републике 

Чл. 5. и 6. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РСˮ, бр. 55/05, 71/05- исправка, 

101-07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Утврђује се текст Меморандума 

о разумевању о сарадњи у 

области туризма са Закључком 

којим се овлашћује потписник  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  12. 2016.  



200 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

93 Закључак којим се прихвата 

Извештај са заседања 

Мешовите комисије за 

трговину са ИР Ираном у 

Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“ бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Pазматрањe привредних 

кретања, предлога и пројеката 

за унапређење привредне, 

индустријске, трговинске, 

финансијске сарадње, сарадње 

у области енергетике, туризма, 

повећање извоза и 

инвестиционих улагања и друго  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

94 Закључак Владе о прихватању 

Основе за закључивање 

Меморандума о разумевању о 

сарадњи између Министарства 

трговине, туризма и 

телекомуникација и Управе за 

туризам и антиквитете емирата 

Фуџеира 

Чл. 5. и 6. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 

32/13) и члана 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05- 

исправка, 101-07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14)  

Утврђује се текст Меморандума 

о разумевању о сарадњи у 

области туризма са Закључком 

којим се овлашћује потписник  

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  12. 2016.  

95 Уредба о утврђивању Плана 

намене радио-фреквенцијских 

опсега „АП“ 

Члан 83. став 4. Закона о 

електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 

44/10, 60/13-одлука УС и 62/14) 

и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС“ 

бр. 55/05, 71/05-испр, 101/07, 

65/08, 16/11, 08/12-одлука УС и 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Планом намене радио-

фреквенцијских опсега 

утврђују се намене радио-

фреквенцијских опсега за 

поједине радио-комуникацијске 

службе и делатности у складу 

са одговарајућим 

међународним споразумима и 

препорукама, интересима 

грађана, привреде, безбедности 

и одбране земље  

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији 

од 2010. до 2020. године 

 

 

НЕ  12. 2016.  

96 Закључак о уступању одузете 

робе без накнаде „АП“ 

Члан 64. Закона о трговини 

(„Службени гласник РС“ бр. 

53/10, 10/13) и члана 43. став 3. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“ бр. 55/05, 71/05-

испр, 101/07, 65/08, 16/11, 

08/12-одлука УС и 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Влада, на предлог 

министарства (органа), може 

донети закључак да робу чија 

продаја није могућа за 

хуманитарне сврхе уступи без 

накнаде државним органима, 

установама социјалне заштите, 

васпитно-образовним 

 

 

НЕ  није 

предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

установама културе, 

хуманитарним организацијама 

и другим корисницима 

хуманитарне помоћи као и за 

друге оправдане сврхе  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о минималним техничким условима за 

обављање трговине 

Члан 31. став 2. Закона о трговини 

(„Службени гласник РС“, бр. 

53/10 и 10/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  није 

предвиђен 

2 Правилник о начину организације и правилима 

трговине јавним надметањем 

Члан 28. став 8. Закона о трговини 

(„Службени гласник РС", бр. 

53/10 и 10/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  није 

предвиђен 

3 Правилник о утврђивању Плана издавања 

пригодних поштанских марака и вредносница, 

као и мотива редовних издања поштанских 

марака и вредносница 

Члан 64. став 2. Закона о 

поштанским услугама („Службени 

гласник РС“, бр. 18/05, 30/10 и 

62/14)  

 

 

НЕ  10. 2016.  12. 2016.  

4 Правилник о утврђивању Плана расподеле радио-

фреквенција за рад у фреквенцијским опсезима 

694-790 МHz „АП“ 

Члан 84. став 3. Закона о 

електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

44/10, 60/13 – одлука УС и 62/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  није 

предвиђен  

5 Правилник о условима и критеријумима које 

треба да испуни дестинацијска менаџмент 

компанија и професионални организатор 

конгреса и поступак за остваривање права за 

коришћење скраћеница DMC и PCO 

Члан 45. Закона о туризму 

(„Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 88/10, 99/11, др. Закон, 

93/12 и 96/15)  

 

 

ДА  12. 2016.  није 

предвиђен 

6 Правилник о минималним условима за издавање 

појединачних дозвола за коришћење радио-

фреквенција по спроведеном поступку јавног 

надметања у радио-фреквенцијском опсегу 694-

790 МHz „АП“ 

Члан 89. став 3. Закона о 

електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

44/10, 60/13 – одлука УС и 62/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  није 

предвиђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Развој трговине и заштите 

потрошача „АП“ 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  854.383.000 РСД   

15  44.050.000 РСД   
 

Осигурано праведно и сигурно 

функсионисање тржишта; oбезбеђена 

заштитa потрошача и унапређен систем 

заштите потрошача у складу са 

стандардима и праксом ЕУ; сузбијена сивa 

економијa у области трговине и усклађене 

активности трговаца са прописима  

1.ПА.1 Координација послова 

европских интеграција и 

управљање пројектима 

„АП” 

Влада  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  24.997.000 РСД   
 

Обезбеђена ефикасна координација 

послова европских интеграција из 

надлежности Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација; успешно 

програмирани и спроведени пројекти 

финансирани из ЕУ фондова и других 

извора  

1.ПА.2 Уређење сектора трговине, 

услуга и политике 

конкуренције „АП“ 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  47.398.000 РСД   
 

Унапређен институционални и 

законодавни оквир у области трговине и 

услуга у складу са позитивном праксом и 

решењима ЕУ 

1.ПА.3 Подстицаји за развој 

националног бренда Србије 

и очување старих заната 

„АП“ 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  1.800.000 РСД   
 

Повољнија позиција националног бренда 

на глобалном тржишту и висок степен 

препознатљивости Србије 

1.ПА.4 Јачање заштитe потрошача  Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  24.000.000 РСД   
 

Унапређен систем заштите потрошача у 

складу са стандардима и праксом ЕУ 

1.ПА.5 Подршка програмима 

удружења потрошача „АП“ 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  15.000.000 РСД   
 

Подржана удружења потрошача; подигнут 

ниво заштите и информисаности 

потрошача и јавности о правима и 

интересима потрошача  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПА.6 Тржишна инспекција „АП“ Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  525.065.000 РСД   
 

Усклађене активности трговаца са 

прописима и спречена непоштена 

тржишна утакмица; заштита потрошача и 

уређено тржиште повлачењем 

неусаглашених и небезбедних производа  

1.ПА.7 Администрација и 

управљање 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  199.193.000 РСД   
 

Успостављен и примењен унапређен 

оквир организационе и кадровске 

структуре 

1.ПК.1 Јачање сектора услуга „АП“ Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  4.800.000 РСД   

15  44.050.000 РСД   
 

Унапређен стратешки оквир за сектор 

услуга; унапређен законодавни оквир за 

сектор услуга; унапређени 

административни капацитети на нивоу 

Министарства  

1.ПК.2 ИПА 2010 - Јачање система 

тржишног надзора 

прехрамбених и 

непрехрамбених производа 

у Републици Србији „АП“ 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија заштите потрошача за 

период 2013-2018. године 

 

01  12.130.000 РСД   
 

Реализован Општи програм тржишног 

надзора за 2016 из надлежности тржишне 

инспекције; обавештена јавност о 

активностима и резултатима тржишног 

надзора  

2 Координација и спровођење 

политике у области 

спољних послова 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  157.553.000 РСД   
 

Пораст спољнотрговинске размене, 

посебно извоза; отварање страних 

тржишта за производе из Републике 

Србије и раст прилива страних 

инвестиција 

2.ПА.1 Економски односи са 

иностранством 

Орган  Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

Стратегија подстицања и развоја 

страних улагања 

Стратегија и политика развоја 

индустрије Републике Србије за 

период од 2011. до 2020. године 

01  157.553.000 РСД   
 

Интензивирање и јачање билатералне и 

мултилатералне економске сарадње и 

трговинске размене, повећање 

спољнотрговинске размене, посебно 

извоза. Улазак РС у СТО и самим тим 

укључивање у међународне трговинске 

токове, и испуњење једног од услова за 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

окончање приступних преговора са ЕУ у 

оквиру Поглавља 30, закључени 

споразуми о узајамном подстицању и 

заштити улагања, закључени уговори по 

појединачним спољнотрговинским 

пословима у области контролисане робе; 

издате дозволе.  

3 Уређење и развој у области 

туризма 

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  1.749.700.000 РСД   

 

Повећан девизни прилив и повећан број 

туриста; повећана уплата средстава у 

буџет по основу пореза на доходак, пореза 

на добит и пореза на додату вредност, као 

резултат рада туристичких инспектора; 

повећан прилив средстава од уплате 

боравишних такси и постизања веће 

финансијске дисциплине, као резултат 

рада туристичких инспектора  

3.ПА.1 Туристичка инспекција 

„АП“  

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  111.993.000 РСД   

 

Ефикаснија заштита потрошача у складу 

са Европским стандардима; веће 

запошљавање; повећана уплата средстава 

у буџет по основу пореза на доходак, 

пореза на добит и пореза на додату 

вредност; повећан прилив средстава од 

уплате боравишних такси и постизања 

веће финансијске дисциплине; ефикаснија 

примена прописа од стране привредних 

субјеката због организованих скупова 

едукације; ефикаснији инспекцијски 

надзор и једнообразно поступање 

инспектора у току контроле у складу са 

Европским стандардима; повећање угледа 

земље код страних туриста  

3.ПА.2 Подршка раду ЈП 

Скијалишта Србије 

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  10.000.000 РСД   

 

Подршка раду ЈП Скијалишта Србије 

3.ПА.3 Подршка раду ЈП Стара 

планина  

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  20.000.000 РСД   

 

Извршена несметана и квалитетна 

испорука пијаће воде; извршена несметана 

дистрибуција електричне енергије 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

3.ПА.4 Подршка раду Тврђава 

Голубачки град д.о.о. 

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  8.000.000 РСД   

 

Унапређена туристичка понуда општине 

Голубац кроз реализацију пројекта 

ревитализације и конзервације Голубачке 

тврђаве и изградњу пратећих објеката 

3.ПА.5 Подршка раду Парк Палић 

д.о.о 

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  13.000.000 РСД   

 

Уређен простор Великог парка на Палићу 

3.ПА.6 Подршка раду Туристичке 

организације Србије 

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  400.000.000 РСД   

 

Креиран и унапређен маркетинг и 

промотивни систем Србије као туристичке 

дестинације на међународном, 

регионалном и домаћем тржишту; креиран 

систем маркетиншких и промотивних 

комуникација са крајњим потрошачима 

(туристима), посредницима у туризму 

(страни и домаћи туроператери и 

туристичке агенције) и медијима (домаћи, 

страним и специјализованим) 

3.ПА.7 Подстицаји за изградњу 

инфраструктуре и 

супраструктуре у 

туристичким дестинацијама 

„АП“ „ЕРП“  

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  650.000.000 РСД   

 

Унапређена туристичка инфраструктура и 

супраструктура у туристичким 

дестинацијама 

3.ПА.8 Подстицаји за пројекте 

промоције, едукације и 

тренинга у туризму „АП“ 

„ЕРП“  

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  110.000.000 РСД   

 

Унапређени туристички призводи 

3.ПА.9 Истраживање тржишта, 

управљање квалитетом, 

унапређење туристичких 

производа и 

конкурентности у туризму  

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  76.707.000 РСД   

 

Пружена подршка реализацији свих 

програмских активности и пројеката у 

Сектору за туризам 

3.ПК.1 Ваучери за интензивирање 

коришћења туристичке 

понуде Републике Србије 

„АП“, „ЕРП“  

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  230.000.000 РСД   

 

Интензивирање коришћења постојеће 

туристичке понуде у Републици Србији  

3.ПК.2 Подстицаји унапређењу 

рецептивне туристичко-

Орган  Стратегија развоја туризма 

 
01  120.000.000 РСД   

 

Унапређена рецептивна туристичко-

угоститељска понуда 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

угоститељске понуде „АП“ 

„ЕРП“  

4 Телекомуникације и 

информационо друштво 

„АП“ 

Орган  Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

 

01  773.621.000 РСД   
 

Развијено и уређено тржиште 

комуникационих услуга Повећана 

употреба ИКТ Развијен пословни ИКТ 

сектор  

4.ПА.1 Уређење и надзор 

електронских комуникација 

и поштанског саобраћаја 

„АП“ 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

 

01  112.329.000 РСД   
 

Унапређене услуге електронских 

комуникација; развијено тржиште 

поштанских услуга  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

4.ПА.2 Развој информационог 

друштва 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

 

01  131.992.000 РСД   
 

Укљученост свих грађанa Републике 

Србије, што се посебно односи на 

укљученост социјалних група са посебним 

потребама, регионални развој и јачање 

локалних иницијатива; развој знања и 

вештина повезаних са ИКТ и јачање улоге 

ИКТ у систему образовања; стално 

улагање у истраживање и иновације, да би 

се потенцијали које доноси ИКТ 

препознали, сагледали и на најбољи начин 

искористили  

4.ПА.3 Кредитни подстицаји за 

пословање у области 

информационо-

комуникационих 

технологија 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

01  50.000.000 РСД   
 

Повећан број компанија у области ИКТ; 

повећан број запослених у области ИКТ; 

стално улагање у истраживање и 

иновације, да би се потенцијали које 

доноси ИКТ препознали, сагледали и на 

најбољи начин искористили  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

4.ПА.4 Подршка програмима 

цивилног друштва у 

области информационог 

друштва 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

01  45.000.000 РСД   
 

Повећана популаризација и промоција 

ИКТ у друштву; успешно реализовани 

програми у области безбедности деце на 

интернету, такмичења у области 

математике, рачунарства и информатике, 

дигитализације културне баштине, 

подизање ИКТ вештина особа са 

специјалним потребама и организација 

школа у области ИКТ  

4.ПА.5 Одржавање и развој 

АМРЕС 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

 

01  150.000.000 РСД   
 

Повезивање нових академских 

институција на АМРЕС и ширење услуга 

АМРЕС до корисника; повећање броја 

градова у којима се налазе институције 

повезане на АМРЕС и смањење 

унутрашњег дигиталног јаза; повећање 

капацитета и доступности услуга АМРЕС 

ка већем броју институција АМРЕС, 

обезбеђивање довољних капацитета 

услуга АМРЕС за несметан рад свих 

корисника и свих услуга АМРЕС; 

пружање инфраструктурне подршке за 

реализацију савремених информатичких 

услуга  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

4.ПА.6 Широкопојасна 

комуникациона 

инфраструктура „ЕРП“ 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

01  6.000.000 РСД   
 

Изграђена приступна мрежа у насељима; 

повезане јавне установе на приступну 

оптичку мрежу  

4.ПА.7 Развој ИКТ инфраструктуре 

у установама образовања, 

науке и културе 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

01  244.000.000 РСД   
 

Повезане основне и средње школе на 

образовну и научно-истраживачку 

рачунарску мрежу АМРЕС 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

4.ПК.1 Национална широкопојасна 

мрежа нове генерације 

„ЕРП“ 

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

 

01  4.000.000 РСД   
 

Постигнута боља искоришћеност 

широкопојасне инфраструктуре у 

власништву јавног секторa 

4.ПК.2 Подршка процесу 

спровођења реформи 

државне управе (ИПА 2010)  

Орган  Стратегија повећања учешћа домаће 

индустрије у развоју 

телекомуникација у Републици 

Србији 

Стратегија развоја информационог 

друштва у Републици Србији до 

2020. године 

Стратегија развоја електронских 

комуникација у Републици Србији од 

2010. до 2020. године 

Стратегија развоја поштанских 

услуга у Србији за период од 2013. 

до 2016. године 

Стратегија развоја широкопојасних 

мрежа и сервиса у Републици Србији 

до 2016. године 

 

01  30.300.000 РСД   
 

Повећање доступности електронских 

сервиса за грађане 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

2. Министар Никола Селаковић 

3. Делокруг На основу члана 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство правде обавља 

послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима; припрему 

закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни спор; 

организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника; 

судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање 

података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о 

предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење 

програма заштите учесника у кривичном поступку; адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; 

статистику и аналитику рада правосудних органа; међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из 

кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се 

односе на Републику Србију и праћење њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству 

одлука Уставног суда; припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну сарадњу у области борбе против 

корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити 

података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података; стварање услова за приступ и 

реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, 

донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. Министарство правде – Управа за сарадњу с црквама 

и верским заједницама обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на: афирмацију и развој слободе 

вероисповедања; сарадњу државе с црквама и верским заједницама и унапређење њиховог положаја у друштву; афирмисање верских 

основа и садржаја српског националног идентитета; помоћ у заштити верских компонената у културном и етичком идентитету 

националних мањина; поклоничка путовања, ходочашће и друге облике верског туризма; сарадњу државе са епархијама Српске 

православне цркве у иностранству; развој и афирмисање вредности религијске културе; подршку развоју верског образовања и помоћ 

при укључивању у систем образовања; пружање подршке и помоћи у сакралном градитељству и у заштити црквеног културног наслеђа; 

пружање помоћи у заштити правног и друштвеног положаја цркава и верских заједница, остваривању њихових законом утврђених права, 

уређивању и побољшању социјално-материјалног положаја носилаца вере (свештеномонаштво, верски службеници, ђаци и студенти 

верских школа), као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за извршење кривичних санкција; Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама; Дирекција за управљање одузетом 

имовином 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању 

организованог криминала, тероризма и 

корупције 

Успоставља организацију и надлежност 

јавног тужилаштва, суда и полиције у борби 

против организованог криминала, 

тероризма и корупције  

Стратегија истрага финансијског криминала 

за период од 2015. до 2020. године 

 

НЕ  02. 2016.  

2 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о одузимању имовине проистекле из 

кривичног дела 

Усклађивање закона са европским правним 

тековинама  

Национална стратегија за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године 

Акциони план за спровођење Националне 

стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 

2018. године 

 

НЕ  02. 2016.  

3 Предлог закона о изменама и допунама 

Кривичног законика 

Врши се ревизија главе двадесет друге - 

кривичних дела против привреде  

Национална стратегија за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године 

Акциони план за спровођење Националне 

стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 

2018. године 

 

НЕ  02. 2016.  

4 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о прекршајима 

Унапређење постојећег закона у циљу 

ефикаснијег и економичнијег вођења 

прекршајног поступка; прецизније уређење 

одредаба у вези са трошковима поступка, и 

прецизније уређење положаја суда и 

странака у вези са начелом доказивања и 

уређење одредаба закона у вези са уписом у 

регистар неплаћених новчаних казни  

 

 

НЕ  03. 2016.  

5 Предлог закона о малолетним учиниоцима 

кривичних дела и кривичноправној заштити 

малолетних лица 

Усклађивање са Закоником о кривичном 

поступку, Законом о прекршајима и 

Законом о извршењу кривичних санкција; 

прецизирање одредаба у циљу усклађивања 

са међународним конвенцијама којима се 

штите права детета  

 

 

НЕ  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

6 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о јавним тужилаштвима  

Уређење управе у јавним тужилаштвима и 

организациона питања у вези са 

координацијом нижих у односу на виша 

јавна тужилаштва  

 

 

НЕ  06. 2016.  

7 Предлог законa о Агенцији за борбу против 

корупције („АП“) 

Агенцији за борбу против корупције дати 

овлашћење да пропише методологију за 

анализу ризика на корупцију у прописима, а 

да се предлагачи прописа обавежу да је 

примењују; јачање пре свега превентивне 

улоге Агенције у борби против корупције; 

проширити круг обвезника за достављање 

извештаја о имовини, итд.  

Национална стратегија за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године 

Акциони план за спровођење Националне 

стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 

2018. године 

 

НЕ  06. 2016.  

8 Предлог закона о отклањању последица 

одузимања имовине жртвама Холокауста 

које немају живих законских наследника 

(„АП“) 

Уређује се отклањање последица одузимања 

имовине жртвама Холокауста и другим 

жртвама фашизма који немају живих 

законских наследника, на територији коју 

данас чини територија Републике Србије.  

 

 

НЕ  06. 2016.  

9 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о уређењу судова 

Усклађивање са изменама Закона о 

управним споровима у делу који прописује 

двостепеност; подробније уређење судске 

управе и организационих питања  

 

 

НЕ  06. 2016.  

10 Предлог закона о пореклу имовине („АП“) Уређује грађанскоправни или посебан 

порески поступак против лица која су 

незаконито стекла имовину  

 

 

НЕ  06. 2016.  

11 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Републике 

Италије о олакшању примене Европске 

конвенције о екстрадицији из 1957. године 

Уређује се надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем Уговора  

 

 

НЕ  06. 2016.  

12 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Републике 

Италије о допуни и олакшању примене 

Европске конвенције о међусобном 

пружању правне помоћи у кривичним 

стварима из 1959. године  

Уређује се надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем Уговора.  

 

 

НЕ  06. 2016.  

13 Предлог закона о потврђивању Уговора 

између Републике Србије и Краљевине 

Уређује се надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем Уговора.  

 

 

НЕ  09. 2016.  
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Норвешке о међусобном извршавању 

судских одлука у кривичним стварима  

14 Предлог закона о организацији и 

надлежности државних органа у сузбијању 

кривичних дела против брака и породице и 

кривичних дела против полне слободе  

Посебно ће се уредити сузбијање кривичних 

дела у области брака и породице и против 

полне слободе, имајући у виду да насиље у 

породици постаје широко распрострањено, 

као и потреба заштите жена, узимајући у 

обзир прописе које уређују област родне 

равноправности  

 

 

НЕ  09. 2016.  

15 Предлог закона о изменама и допунама 

Кривичног законика 

Увођење нових облика и врста 

алтернативних мера и санкција и 

усаглашавања са европским стандардима у 

тој области, усклађивање са Конвенцијом 

Савета Европе о спречавању и борби против 

насиља над женама и насиља у породици 

(Истанбулска конвенција), усклађивање са 

Оквирном одлуком Савета 2008/913/JХA 

чл.1 (ставови ц и д).  

Национална стратегија за борбу против 

корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године 

Акциони план за спровођење Националне 

стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 

2018. године 

 

НЕ  09. 2016.  

16 Предлог закона о потврђивању Уговора 

између Републике Србије и Уједињених 

Арапских Емирата о међусобном 

извршавању судских одлука у кривичним 

стварима 

Уређује се надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем Уговора.  

 

 

НЕ  12. 2016.  

17 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о парничном поступку  

Унапређења ефикасности поступка, а 

нарочито у делу који се односи на 

достављање писмена, снимање суђења и 

процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ 

стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда  

 

 

НЕ  12. 2016.  

18 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о судским вештацима 

Прецизира се надзор над радом судских 

вештака; детаљније се прописују услови за 

обављање послова вештачења и 

дисциплинска одговорност судских вештака  

 

 

НЕ  12. 2016.  

19 Предлог закона о правосудном испиту  Усагласити са променама прописа од 

деведесетих година до данас и правосудни 

испит ставити у контекст обуке 

приправника у судовима и јавним 

тужилаштвима  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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20 Предлог закона о изменама и допунама 

Законика о кривичном поступку („АП“) 

Унапређења ефикасности поступка, а 

нарочито у делу који се односи на 

достављање писмена, снимање суђења и 

процесну дисциплину, имајући у виду ЕУ 

стандарде, праксу ЕСЉП и Уставног суда, 

усклађивање са Директивом 2013/48/ЕУ, у 

погледу јачања права на приступ адвокату 

осумњичених и окривљених лица без 

одлагања и пре било каквог саслушања од 

стране истражних органа у кривичном 

поступку и поступку по европском налогу 

за хапшење, Директивом 2010/64/ЕУ о 

праву на тумачење и превођење у циљу 

прецизног дефинисања одрицања од права 

на превођење, Директивом 2012/13/ЕУ о 

праву на информисање, у циљу побољшања 

остваривања права на информисање, 

обезбеђење привремене правне помоћи која 

се одобрава без непотребног одлагања 

након лишења слободе и пре било каквог 

испитивања од стране полиције, другог 

органа за спровођење закона или судског 

органа за потребе кривичног поступка у 

коме учествује осумњичени или окривљени.  

 

 

НЕ  12. 2016.  

21 Предлог закона о потврђивању Уговора 

између Републике Србије и Уједињених 

Арапских Емирата о изручењу 

Уређује се надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем Уговора.  

 

 

НЕ  12. 2016.  

22 Предлог закона о потврђивању Уговора 

између Републике Србије и Уједињених 

Арапских Емирата о правној помоћи у 

грађанским и кривичним стварима 

Уређује се надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем Уговора.  

 

 

НЕ  12. 2016.  

23 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о судијама 

Уређивање додељивања предмета судија 

случајем, прецизирање разлога за престанак 

судијске функције, уређивање застарелости 

дисциплинског преступа судије  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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24 Предлог закона о заштити података о 

личности („АП“) 

Усклађивање са прописима Европске уније; 

прецизирање и допуна постојећих одредби у 

циљу лакшег спровођења закона  

Стратегија заштите података о личности 

 

НЕ  12. 2016.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 

Преговарачке позиције за 

Поглавље 23:“Правосуђе и 

основна права“ („АП“) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-одлука УС и 72/12, 7/14-

одлука УС и 44/14) 

Усваја се Закључак о усвајању 

Преговарачке позиције за 

Поглавље 23:“Правосуђе и 

основна права“, ради отварања 

преговора у поглављу посвећеном 

областима правосуђа, борбе 

против корупције и заштите 

основних права.  

 

 

ДА  02. 2016.  

2 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Аргентине о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Аргентине о 

међусобном извршавању судских 

одлука у кривичним стварима  

 

 

НЕ  04. 2016.  

3 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Аргентине о изручењу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Аргентине о изручењу  

 

 

НЕ  04. 2016.  

4 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Аргентине о правној помоћи у 

грађанским и кривичним 

стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Аргентине о правној 

помоћи у грађанским и 

кривичним стварима  

 

 

НЕ  04. 2016.  
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5 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Народне 

Републике Кине о изручењу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Народне Републике Кине о 

изручењу  

 

 

НЕ  05. 2016.  

6 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Кубе о правној помоћи у 

грађанским и кривичним 

стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Кубе о правној помоћи 

у грађанским и кривичним 

стварима  

 

 

НЕ  05. 2016.  

7 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Кубе о међусобном извршавању 

судских одлука у кривичним 

стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Кубе о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичним стварима  

 

 

НЕ  05. 2016.  

8 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Кубе о изручењу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Кубе о изручењу  

 

 

НЕ  05. 2016.  

9 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Народне 

Републике Кине о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичнима стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Народне Републике Кине о 

међусобном извршавању судских 

одлука у кривичним стварима  

 

 

НЕ  05. 2016.  

10 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Народне 

Републике Кине о правној 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Народне Републике Кине о 

правној помоћи у грађанским и 

кривичним стварима  

 

 

НЕ  05. 2016.  
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помоћи у грађанским и 

кривичним стварима 

11 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Федеративне 

Републике Бразил о изручењу 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Федеративне Републике Бразил о 

изручењу  

 

 

НЕ  07. 2016.  

12 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Федеративне 

Републике Бразил о правној 

помоћи у грађанским и 

кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Федеративне Републике Бразил о 

правној помоћи у грађанским и 

кривичним стварима  

 

 

НЕ  07. 2016.  

13 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Краљевине 

Норвешке о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичним стварима  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Краљевине Норвешке о 

међусобном извршавању судских 

одлука у кривичним стварима  

 

 

НЕ  07. 2016.  

14 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Федеративне 

Републике Бразил о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичним стварима  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Федеративне Републике Бразил о 

међусобном извршавању судских 

одлука у кривичним стварима  

 

 

НЕ  07. 2016.  

15 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Индије о правној помоћи у 

кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Индије о правној 

помоћи у кривичним стварима  

 

 

НЕ  09. 2016.  

16 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

 

 

НЕ  09. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

Републике Србије и Републике 

Индије о изручењу 

између Републике Србије и 

Републике Индије о изручењу  

17 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Индије о правној помоћи у 

грађанским стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Индије о правној 

помоћи у грађанским стварима  

 

 

НЕ  09. 2016.  

18 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Републике 

Индије о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичним стварима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се Основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Републике Индије о међусобном 

извршавању судских одлука у 

кривичним стварима  

 

 

НЕ  09. 2016.  

19 Закључак о утврђивању Основе 

за вођење преговора и 

закључивање Уговора између 

Републике Србије и Краљевине 

Данске о изменама и допунама 

Уговора о међусобној предаји 

осуђених лица ради издржавања 

казне затвора 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 44/2014) 

Утврђује се основа за вођење 

преговора и закључивање Уговора 

између Републике Србије и 

Краљевине Данске о изменама и 

допунама Уговора о међусобној 

предаји осуђених лица ради 

издржавања казне затвора  

 

 

НЕ  10. 2016.  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ 

НПАА Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник који уређује начин 

надзора министарства над 

радом јавних бележника 

Члан 148а. Закона о јавном бележништву („Службени 

гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др.закон, 93-

14-др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  03. 2016.  

2 Правилник о одређивању 

изгледа таксених марака, 

поступак израде, 

Члан 48. Закона о судским таксама („Службени гласник 

РС, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01-др. закон, 9/02, 29/04, 

61/05, 116/08-др.закон, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14 и 

106/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  01. 2016.  



220 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ 

НПАА Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

дистрибуција и располагање 

таксеним маркама 

3 Правилник који уређује 

састав, начин рада и 

одлучивање дисциплинске 

комисије Министарства 

Члан 158. Закона о јавном бележништву („Службени 

гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др.закон, 93-

14-др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  03. 2016.  

4 Правилник о саставу и начину 

рада Комисије за 

рехабилитационо обештећење 

Члан 27. став 5. Закона о рехабилитацији („Службени 

гласник РС”, број 92/11)  

 

 

НЕ  01. 2016.  06. 2012.  

5 Правилник о саставу и начину 

рада Комисије за накнаду 

штете лицима неосновано 

лишеним слободе или 

неосновано осуђеним 

Члан 588. став 2. Законика о кривичном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 

32/13, 45/13 и 55/14)  

 

 

НЕ  01. 2016.  04. 2012.  

6 Правилник о изгледу 

легитимације јавног 

извршитеља 

Члан 483. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

7 Правилник о облику, изгледу 

и величини штамбиља  

Члан 482. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

8 Правилник о поступку јавног 

конкурса, састав конкурсне 

комисије и начин њеног рада  

Члан 474. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

9 Правилник о саставу и начину 

рада испитне комисије  

Члан 473. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

10 Правилник о општим 

условима за закључивање 

уговора о осигурању за штету 

коју би јавни извршитељ 

својом делатношћу могао 

изазвати другом лицу и 

уговора о осигурању 

просторија и предмета 

примљених у депозит за 

случај њиховог оштећења, 

уништења или нестанка, као и 

најнижу висину оба 

Члан 481. став 1. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ 

НПАА Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

осигурања (подзаконски 

пропис о почетку рада)  

11 Правилник о начину надзора 

министарства над радом 

јавних извршитеља  

Члан 523. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

12 Правилник о дисциплинском 

поступку  

Члан 540. став 3. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

13 Правилник о спровођењу 

јавног конкурса, критеријума 

за расподелу средстава 

прикупљених по основу 

одлагања кривичног гоњења и 

саставу и раду Комисије за 

расподелу средстава 

Члан 283. Законика о кривичном поступку („Службени 

гласник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 

55/14)  

Национална стратегија за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 

2018. године 

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 

2018. године 

НЕ  02. 2016.  Није 

предвиђен  

14 Правилник о висини накнаде 

за рад чланова дисциплинске 

комисије  

Члан 532. став 5. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

15 Правилник о Стандардима 

професионалног понашања 

јавних извршитеља  

Члан 497. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

16 Правилник о начину вођења и 

приступа евиденцији о 

поступцима извршења и 

обезбеђења и финансијском 

пословању и поступање с 

евиденцијом у случају 

престанка делатности или 

спречености јавног 

извршитеља да обавља 

делатност  

Члан 503. став 4. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

17 Правилник о начину вођења 

именика  

Члан 512. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ 

НПАА Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

18 Правилник о изгледу и 

садржини легитимације 

заменика јавног извршитеља  

Члан 505. став 7. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

19 Правилник о 

Јавноизвршитељској тарифи  

Члан 470. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

20 Правилник о програму за 

полагање испита за јавног 

извршитеља, начин полагања 

испита и друга питања 

значајна за полагање испита  

Члан 472. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу 

(„Службени гласник РС“, број 106/2015)  

 

 

НЕ  02. 2016.  02. 2016.  

21 Правилник о саставу, начину 

рада и одлучивању комисије 

за јавнобележнички испит  

Члан 146. став 2. Закона о јавном бележништву 

(„Службени гласник РС, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-

др.закон, 93/14-др.закон, 121/14, 6/15 и 106/15)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  

22 Правилник о изменама 

Правилника којим се ближе 

уређује начин полагања 

јавнобележничког испита, 

програм за полагање 

јавнобележничког испита и 

друга питања од значаја за 

полагање јавнобележничког 

испита  

Члан 145. став 2. Закона о јавном бележништву 

(„Службени гласник РС, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-

др.закон, 93/14-др.закон, 121/14, 6/15 и 106/15)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  

23 Судски пословник о изменама 

и допунама Судског 

пословника („АП“) 

Члан 74. Закона о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 

116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011-др. закон, 

101/2011 и 101/2013)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  

24 Правилник о стручном 

усавршавању, обуци и 

испитима у Управи, програму 

и начину полагања стручног 

испита и стручног 

усавршавања, садржају и 

вођењу евиденција о 

стручним испитима и 

стручном усавршавању, 

положеним стручним 

испитима и обављењом 

стручном усавршавању и 

Члан 269. став 1. тачка 3. Закона о извршењу кривичних 

санкција („Службeни глaсник РС”, брoj 55/14)  

 

 

НЕ  05. 2016.  03. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ 

НПАА Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

издатим уверењима о 

положеним стручним 

испитима 

25 Правилник о раду Центра за 

обуку и стручно 

оспособљавање Управе 

Члан 17. став 4. Закона о извршењу кривичних санкција 

(„Службeни глaсник РС”, брoj 55/14)  

 

 

НЕ  05. 2016.  03. 2015.  

26 Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

управи у јавним 

тужилаштвима 

Члан 39. став 2. Закона о јавном тужилаштву 

(„Службени гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 

78/11-др. закон, 101/11, 38/12-УС, 121/12, 101/13, 111/14-

УС, 117/14 и 106/15)  

 

 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

27 Правилник о формирању, 

начину организације и рада 

Комисије за стандардизацију 

пословних софтвера 

Члан 70. став 4. Закона о уређењу судова ("Сл. гласник 

РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. 

закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013) и члан 

369. став 2. Судског пословника ("Сл. гласник РС", бр. 

110/2009, 70/2011 и 19/2012)  

Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

28 Упутства за примену 

Јавнобележничке тарифе 

Члан 135. Закона о јавном бележништву („Службени 

гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др.закон, 93-

14-др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15)  

 

 

НЕ  07. 2016.  Периодично, 

почев од I 

квартала 2016. 

године  

29 Јавнобележничка тарифа Члан 135. Закона о јавном бележништву („Службени 

гласник РС“, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14-др.закон, 93-

14-др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15)  

 

 

НЕ  07. 2016.  Периодично, 

почев од I 

квартала 2016. 

године  

30 Упутство о начину вођења 

евиденције у електронским 

уписницима 

Члан 70. став 4. Закона о уређењу судова ("Сл. гласник 

РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. 

закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013)  

Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

предвиђен  

31 Стратешке смернице за даљи 

развој информационо-

комуникационог система 

правосуђа Србије 

Члан 70. став 4. Закона о уређењу судова ("Сл. гласник 

РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. 

закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013)  

Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

НЕ  09. 2016.  Није 

предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ 

НПАА Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

32 Правилник о одређивању 

броја тужилачких 

приправника посебно за свако 

јавно тужилаштво  

Члан 122. Закона о јавном тужилаштву („Службени 

гласник РС, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11-др. закон, 

101/11, 38/12-УС, 121/12, 101/13, 111/14-УС, 117/14 и 

106/15)  

 

 

НЕ  10. 2016.  Није 

предвиђен  

33 Правилник о службеној 

легитимацији повереника у 

Управи за извршење 

кривичних санкција 

Члaн 6. Зaкoнa o извршeњу ванзаводских санкција и 

мера („Службeни глaсник РС”, брoj 55/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  03. 2015.  

34 Правилник о надзору над 

извршењем ванзаводских 

санкција и мера 

Члaн 63. Зaкoнa o извршeњу ванзаводских санкција и 

мера („Службeни глaсник РС”, брoj 55/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  03. 2015.  

35 Правилник о накнади 

трошкова у судским 

поступцима 

Члан 86. Закона о уређењу судова („Службени гласник 

РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11-др.закон, 78/11-

др.закон, 101/11, 101/13)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Сарадња државе с црквама и 

верским заједницама 

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

01  998.169.000 РСД   
 

Афирмисана и унапређена слобода 

вероисповести; успостављено поверење и 

унапређени односи између државе и цркава и 

верских заједница; афирмисана политика 

државе према црквама и верским заједницама и 

унапређено заједничко деловање ради 

остваривања циљева од општег интереса; 

подстакнути процеси интеграције цркава и 

верских заједница у токове друштвеног живота 

и укључени њихови духовни потенцијали у 

остваривање програмских циљева Владе, а 

посебно економске реформе и опредељење за 

убрзање европских интеграција; очувана 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Стратегија развоја туризма 

 

духовна и национална самобитност српског 

народа изван Републике Србије; предузете 

афирмативне мере државе у циљу 

равноправног третмана свих цркава и верских 

заједница; подстакнути сви видови верске 

културе; унапређен међуверски дијалог и 

стабилизовани међуконфесионални односи; 

успостављена међурелигијска сарадња са 

заједницама у суседним земљама и Европи; 

унапређено културно стваралаштво 

националних мањина  

1.ПА.1 Подршка раду свештеника, 

монаха и верских службеника  

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

 

01  62.068.000 РСД   
 

Обезбеђена материјална и социјална сигурност 

свештеника, монаха и верских службеника у 

Србији, а посебно оних који службују у 

економски неразвијеним и пограничним 

крајевима; побољшани услови за живот 

монашких заједница и унапређен укупан 

стандард свештеника и верских службеника; 

ојачана социјална, хуманитарна и културна 

мисија цркава и верских заједница; мотивисано 

свештенство и монаштво да остане са народом 

и тако допринесе заустављању процеса 

исељавања из руралних крајева; унапређени 

стари занати и специфични облици сакралне 

уметности; већа укљученост монашких 

заједница у реализацију хуманитарних 

активности  

1.ПА.2 Подршка свештенству и 

монаштву Косову и Метохији 

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

01  63.000.000 РСД   
 

Оспособљена Епархија рашко-призренске за 

вршење одговорне духовно-националне мисије 

на Косову и Метохији; ојачала свест о улози 

свештенства и монаштва и успостављена 

чврста веза између народа и његове Цркве у 

циљу заједничког опстанка на тим просторима; 

обезбеђена материјална сигурност свештенства 

и монаштва и њихов опстанак у јужној 

Покрајини; ојачана материјална основа 

најзначајнијих манастира; успостављене 

манастирске економије и заживео верски 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

 

туризам; укључене најзначајније црквене 

јединице у процесе пружања помоћи 

угроженом становништву; подстакнут процес 

повратка прогнаног народа; створени услови за 

обнову историјске призренске богословије; 

заштићено српско верско, културно и 

историјско наслеђе; упозната домаћа и 

инострана јавност са стварним стањем у 

Покрајини и осујећена настојања да културна 

баштина изгуби српски карактер; штампане 

монографије о најзначајнијим манастирима и 

покренути нови сајтови.  

1.ПА.3 Подршка средњем теолошком 

образовању 

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

 

01  121.000.000 РСД   
 

Унапређено верско школство и побољшана 

материјално-техничка опремљеност у складу 

са стандардима предвиђеним за јавне школе; 

остварена модернизација наставног програма; 

перманентно стручно усавршавање наставника 

у свим средњим верским школама; побољшани 

услови за живот ученика у интернатима и 

повећани њихови смештајни капацитети; 

извршена набавка информатичке опреме; 

програмски и кадровски унапређена верска 

настава у основним и средњим школама; 

побољшан квалитет рада наставног особља у 

верским школама према обрасцима 

предвиђеним за општи систем школства  

1.ПА.4 Подршка високом теолошком 

образовању 

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

01  35.000.000 РСД   
 

Унапређена теолошка наука и обезбеђено њено 

место у систему наука; подстакнуто издавање 

врхунских теолошких дела; развијена 

међународна сарадња у контексту подизања 

конкурентности српске теолошке науке; 

омогућен рад два научна института у оквиру 

Православног богословског факултета и 

библиотека стављена у функцију развоја 

теолошке науке; омогућено запошљавање 

дипломираних теолога у музејима, 

библиотекама, архивима и другим културним 

установама; редовним стипендијама студенти 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Стратегија развоја туризма 

 

свих високих верских школа подстакнути за 

постизање што бољих резултата током студија; 

побољшана квалификациона структура са 

циљем да се по организацији и квалитету 

наставе високе верске школе приближе 

осталим факултетима; створене могућности за 

ангажовање младих теолога у научно-

наставним активностима; подигнут ниво 

образовања, који омогућава свештеницима да 

са успехом обављају духовну мисију у 

сложеним условима; организација више 

научних симпозијума и округлих столова на 

којима ће се размотрити актуелна питања 

теолошке науке и екуменских односа  

1.ПА.5 Заштита верског, културног и 

националног идентитета 

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

 

01  185.000.000 РСД   
 

Побољшани услови за живот српског народа у 

суседним државама, а посебно у крајевима из 

којих је у већој мери исељен и прогнан; ојачан 

национални идентитет српског народа кроз 

духовне везе са Српском православном 

црквом; стабилизован рад три богословије и 

извршено њихово оспособљавање за вршење 

духовно-националне мисије; обновљене цркве 

и манастири порушени током ратних дејстава и 

омогућено свештеницима у неразвијеним 

крајевима да врше своју духовну мисију; 

започети процеси успостављања манастирских 

економија са циљем да се запосли народ и 

ојача њихова материјална основа; 

најзначајнији манастири и цркве укључени у 

туристичку понуду; пружана стална помоћ 

манастиру Хиландару ради превазилажења 

последица катастрофалног пожара; повећан 

број младих свештеника распоређених на 

парохије; афирмисана вредност стваралаштва 

Срба на тим просторима кроз бољу 

презентацију културних установа, издавачких 

пројеката, радио и тв станица и других 

духовно-културних садржаја; веће учешће 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

српских верско-културних програма у 

информативним системима суседних држава  

1.ПА.6 Подршка за градњу и обнову 

верских објеката 

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

 

01  182.000.000 РСД   
 

Заштићена српска духовна и културна 

баштина; презентована културно-уметничка 

достигнућа у земљи и иностранству и 

унапређен општи стандард становништва; 

омогућено задовољење верских потреба 

становника Републике Србије, а посебно оних 

који живе у неразвијеним крајевима; 

заштићени стари храмови, који се због 

вишедеценијске небриге налазе у лошем 

стању; подстакнуте локалне самоуправе и јавна 

предузећа да се укључе у процес изградње и 

обнове верских објеката; подигнути нови 

верски објекти у местима где нису постојали; 

створени услови за веће ангажовање 

грађевинске оперативе у појединим деловима 

Републике; подстакнута поклоничка путовања, 

ходочашће и други облици верског туризма 

повећањем стандарда и услова за пријем у 

објектима цркава и верских заједница кроз 

адаптације, доградњу, набавку опреме и друге 

видове помоћи; унапређена пољопривредна 

производња карактеристична за монашке 

заједнице; цркве и верске заједнице укључене у 

реализацију програма за сузбијање сиромаштва 

и спровођење других стратегија Владе 

Републике Србије; унапређен општи стандард 

становништва изградњом парохијских домова, 

сала за окупљање народа и других објеката; 

створени услови да се у црквеним објектима 

одржавају различите културне манифестације, 

организују популарна предавања и пробе 

хорова; верски објекти укључени у друштвене 

акције сузбијања дроге, алкохолизма и других 

болести зависности 

1.ПА.7 Унапређење верске културе, 

верских слобода и толеранције  

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  
01  58.100.000 РСД   

 

Материјално оспособљене најважније културне 

установе у саставу цркава и верских заједница 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

 

и повећан број културних активности које 

организују; културне установе цркава и 

верских заједница укључене у културне токове 

у Србији и појачана њихова сарадња са јавним 

установама културе организовањем изложби, 

сајмова, смотри, промоција; подстакнут верски 

дијалог организовањем конференција и 

округлих столова; започете припреме за 

организовање дијалога представника државних 

органа и најзначајнијих цркава и верских 

заједница са простора социјалистичке 

Југославије са циљем да се отклоне 

неспоразуми, активност са прошлости усмери 

на будућност и постигне за све прихватљив 

модел помирења; учвршћена толеранција и 

афирмисана верска компонента културног 

идентитета националних мањина; ојачане 

издавачке установе цркава и верских 

заједница; консолидовани постојећи и 

покренути нови верски листови и часописи; 

оформљени и унапређени сајтови као модеран 

вид комуникације са верницима; организоване 

нове ризнице, музеји, уметничке радионице; 

постављене етнолошке збирке и повећан број 

уметничких изложби и основани нови хорови, 

побољшани услови за унапређење 

поклоничких путовања, ходочашћа и других 

облика верског туризма издавањем 

монографија најзначајнијих цркава и 

манастира, флајера и другог промотивног 

материјала, подршком сајтовима који 

промовишу нашу културну баштину, 

подстицањем учешћа на специјализованим 

сајамским манифестацијама и рекламним 

кампањама  

1.ПА.8 Пензијско, инвалидско и 

здравствено осигурање за 

свештенике и верске 

службенике  

Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

01  260.000.000 РСД   
 

Сагласно Уредби o уплати доприноса за 

пензијско и инвалидско и здравствено 

осигурање за свештенике и верске службенике 

(„Сл. гласник РС“ број 46/2012), свештеницима 
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Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

и верским службеницима свих регистрованих 

цркава и верских заједница биће уплаћени 

доприноси за пензијско-инвалидско и 

здравствено осигурање до висине најниже 

месечне основице доприноса прописане 

чланом 38. Закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање 

1.ПА.9 Администрација и управљање Орган  Национална стратегија одрживог 

развоја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за младе 

Стратегија дугорочног економског 

развоја српске заједнице на Косову 

и Метохији 

Стратегија развоја стручног 

образовања у Републици Србији 

Стратегија развоја пољопривреде 

Србије 

Стратегија развоја туризма 

01  32.001.000 РСД   
 

Унапређена сарадња државе са црквама и 

верским заједницама; афирмисане верске 

слободе и међуконфесионална телеранција; 

успешно реализована средства намењена за 

програм и предвиђене пројеката; извршене све 

финансијске обавезе и плаћања проистекла из 

рада Управе 

2 Сарадња са Међународним 

трибуналом за кривично гоњење 

лица одговорних за тешка 

кршења међународног 

хуманитарног права почињена 

на територији бивше 

Југославије од 1991. године  

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

Резолуција Савета безбедности 

Уједињених нација број 827 од 25. 

маја 1993. године којом се оснива 

МКТЈ 

Резолуције Савета безбедности 

Уједињених нација број 1503 и 

1534 из 2003. и 2004. године којима 

је одређена стратегија престанка 

рада МКТЈ 

Статут МКТЈ од 25. маја 1993. 

године 

01  32.000.000 РСД   
 

Благовремено решени: захтеви Тужилаштва 

МКТЈ, судских већа и Секретаријата 

Трибунала и захтеви одбрана окривљених пред 

Трибуналом 
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3.ПА.1 Јачање система правосуђа и 

социјалне заштите како би се 

унапредила дечија заштита у 

Србији, донатор ЕУ ИПА 2013, 

укупан буџет: 2,3 милиона евра, 

период спровођења: јул 2014 – 

јул 2017 

Орган   

 

 Унапређење квалитета дечије заштите кроз 

обезбеђивање деловања правосудног система и 

система социјалне заштите у "најбољем 

интересу детета" 

3.ПК.1 Унапређење и даљи развој 

система е-Правосуђа  

Орган   

 
01  106.000.000 РСД   

 

Спроведена анализа потреба и захтева; 

припремљен технички оквир; расписан и 

спроведен тендер; пројекат имплементиран 

4.ПК.1 Пројекат: Превенција и борба 

против корупције Донатор ЕУ, 

ИПА 2013, укупан буџет 

пројекта: 4.000.000 евра, период 

спровођења: 2016 -2018. 

Орган  Национална стратегија за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 2018. 

године 

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 2018. 

године 

56  88.560.000 РСД   

01  10.824.000 РСД   
 

Ојачани капацитети државних органа у 

областима које се односе на превенцију и 

борбу против корупције 

4.ПК.2 Пројекат: Подршка спровођењу 

Стратегије за борбу против 

корупције, Донатор ЕУ, ИПА 

2013, укупан буџет пројекта: 

2.000.000 евра, период 

спровођења: 2016-2018 године 

Орган  Национална стратегија за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 2018. 

године 

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије за борбу 

против корупције у Републици 

Србији за период од 2013. до 2018. 

године 

56  115.900.000 РСД   

01  6.100.000 РСД   
 

Ојачани капацитети Агенције за борбу против 

корупције у складу са Националном 

стратегијом за борбу против корупције 

5.ПА.1 Пројекат: Јачање конзистентног 

правосудног система Републике 

Србије кроз унапређење 

јединствене примене закона и 

унапређење образовних 

активности Правосудне 

академије, Донатор ЕУ, ИПА 

2013, укупан буџет: 2.100.000 

евра, период спровођења: 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

56  46.116.000 РСД   

01  5.040.000 РСД   
 

Ојачани капацитети Правосудне академије за 

ефикасну реализацију активности које се 

односе на едукацију запослених у правосудним 

органима и унапређења јединствене примене 

закона у циљу јачања конзистентног 

правосудног система Републике Србије 
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децембар 2015 – децембар 2017. 

године 

5.ПК.1 Пројекат: Правна реформа, 

Подршка унапређењу правног и 

институционалног оквира за 

јаку владавину права и стабилан 

економски раст помажући на 

путу приступања Европској 

унији Донатор: Савезна 

Република Немачка, укупан 

буџет 10.500.000 евра, период 

спровођења: 2011 - 2018. године 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

 Обезбеђена подршка Министарству правде у 

процесу европских интеграција у контексту 

процеса правне реформе у Србији – 

побољшање свеобухватног законодавног 

процеса, спровођење реформских закона и 

популаризација законских одредби, посебно на 

подручју грађанског и привредног права 

5.ПК.2 Пилот пројекат "Уређаји за 

тонско и оптичко снимање у 

вишем суду", Донатор Амбасада 

Краљевине Холандије (МАТРА 

програм), укупан буџет 44.400 

евра (Краљевина Холандија) и 

270.000 евра (САД); период 

спровођења: јул 2015 – јул 2016 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

05  5.416.000 РСД   
 

Модернизација бележења тока судског 

поступка 

5.ПК.3 Пројекат набавке опреме за 

тонско и оптичко снимање за 

више судове, донатор Амбасада 

САД, укупан буџет 346.694 $, 

период спровођења: јул 2015 – 

јул 2016 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

05  1.547.000 РСД   
 

Набављена и инсталирана дигитална опрема за 

снимање суђења за потребе четири суда у 

Србији, са централизованим уређајем за 

складиштење података 

5.ПК.4 Пројекат: Правосудна реформа 

и одгoворна власт, донатор 

Амбасада САД, укупан буџет 15 

милиона $, период спровођења: 

мај 2015 – мај 2016 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 Унапређена имплементација новог Закона о 

прекршајима; Предлог измена и допуна закона 

о прекршајима; набављено и постављено 12 

централизованих и 6 децентрализованих 

система за аудио снимање суђења; извршен 

тренинг корисника и превод упутстава на 

српски језик; праћење суђења је 

дигитализовано 

5.ПК.5 Пројекат: Јачање владавине 

права у Републици 

Србији/јачање капацитета 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

 Јачање владавине права у Републици 

Србији/јачање капацитета правосудног сектора 

у борби против корупције у Републици Србији 
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правосудног сектора у борби 

против корупције у Републици 

Србији Донатор ЕУ, ИПА 2011, 

укупан буџет пројекта: 

2.000.000 евра, период 

спровођења: јануар 2013- мај 

2016 („АП“) 

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

5.ПК.6 Пројекат: "Ефикасност 

правосуђа“, донатор ЕУ, ИПА 

2012, Укупан буџет пројекта 

4.000.000 евра, период 

спровођења: јануар 2016 – 

јануар 2018.  

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

 Правосуђе је оспособљено да прати и побољша 

учинак рада; донете нормативне измене којима 

се уводе мере за унапређење ефикасности 

5.ПК.7 Пројекат: Процена 

инфраструктуре правосудних 

органа, донатор ЕУ, ИПА 2012, 

Укупан буџет пројекта 2.000.000 

евра, период спровођења јануар 

2016 – август 2017.  

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 Побољшан приступ судовима, транспарентност 

у раду судова и комуникација са јавним 

мњењем у Србији; техничка документација за 

креирање и /или усавршавање софтвера 

5.ПК.8 Пројекат: Набавка 

информационо-технолошке 

опреме (ICT), донатор ЕУ, ИПА 

2012, Укупан буџет пројекта 

1.000.000 евра, период 

спровођења: јануар 2016 – 

август 2017.  

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 Набављена аудио визуелна опремa и 

инсталирана у објeктима у којима су смештена 

јавна тужилаштва 

5.ПК.9 Пројекат: Реконструкција, 

адаптација и надградња зграде 

Основног суда у Краљеву, 

донатор ЕУ, ИПА 2012, Укупан 

буџет пројекта 1.850.000 евра, 

период спровођења: јануар 2016 

– април 2017. године („АП“)  

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 Зграда Основног суда у Краљеву 

реконструисана и адаптирана; проширени 

капацитети зграде и омогућени бољи услови 

рада и побољшана ефикасност суда и ОЈТ  
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5.ПК.10 Пројекат: Надзор над 

спровођењем радова, донатор 

ЕУ, ИПА 2012, Укупан буџет 

пројекта 150.000 евра, период 

спровођења: децембар 2015 – 

април 2017.  

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 Надзор над извођењем радова на згради 

Основног суда у Краљеву спроведен и 

употребна дозвола за зграду обезбеђена  

5.ПК.11 Пројекат: Подршка систему 

владавине права у Републици 

Србији/Ефективно извршење 

судских одлука Донатор ЕУ, 

ИПА 2012, укупан буџет 

пројекта: 2.000.000 евра, период 

спровођења: новембар 2013 – 

јун 2016 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

 Унапређење система извршења судских одлука  

5.ПК.12 Пројекат: Јачање стратешких и 

административних капацитета 

Високог савета судства и 

Државног већа тужилаца, 

Донатор ЕУ, ИПА 2013, укупан 

буџет пројекта: 2.000.000 евра, 

период спровођења: септембар 

2015 – септембар 2017. године 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

56  57.950.000 РСД   

01  6.720.000 РСД   
 

Ојачани капацитети Високог савета судства и 

Државног већа тужилаштва у циљу постизања 

веће ефикасности правосудног система 

Републике Србије 

6.ПК.1 Капитално одржавање и 

доградња постојећих капацитета 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

 

04  3.450.000 РСД   

01  400.730.000 РСД   
 

Завршене реконструкције и санације објеката 

(КПЗ у Нишу, Специјална затворска болница, 

ОЗ Београд, КПЗ Сремска Митровица, ОЗ 

Лесковац, КПЗ у Пожаревцу, Забела) 

6.ПК.2 Изградња затвора у Панчеву и 

Крагујевцу Кредит Развојне 

Банке Савета Европе укупна 

вредност 35.000.000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

 

11  1.200.000.000 РСД   

01  4.800.000 РСД   
 

Завршена израда главног пројекта за затвор у 

Крагујевцу; почетак радова у Панчеву и 

Крагујевцу; ратификација споразума са 

Развојном Банком Савета Европе за 

финансирање изградње затвора у Крагујевцу  

6.ПК.3 Реконструкција и изградња 

нових објеката у КПЗ за жене 

Донатор ЕУ, ИПА 2013 Укупан 

буџет пројекта: 2.700.000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

 

56  110.160.000 РСД   

01  19.440.000 РСД   
 

Завршена прва фаза радова на изградњи и 

реконструкцији објеката у КПЗ за жене у 

Пожаревцу 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

6.ПК.4 Развој система ванзаводских 

санкција 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

 

01  1.000.000 РСД   
 

Повећан обим обухвата осуђених лица у 

алтернативним санкцијама и развој 

постпеналног прихвата 

6.ПК.5 Развој интерног тржишта 

сопствене производње Завода у 

оквиру управе за извршење 

кривичних санкција у циљу 

упошљавања осуђених 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

 

01  90.000.000 РСД   
 

Повећан обим упошљавања осуђених и учешће 

снабдевања сопственом производњом  

6.ПК.6 Развој професионалне обуке 

осуђеника 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

01  10.000.000 РСД   
 

Повећан број осуђених лица са завршеним 

обукама и стеченим сертификатима за 

професионална занимања  

6.ПК.7 Пројекат твининга за ојачања 

капацитета Центра за обуку у 

Нишу и развоја обуке и 

упошљавања осуђеница у КПЗ 

за жене; Донација ЕУ, ИПА 

2013 Укупна вредност: 1.000 

000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

 

01  4.500.000 РСД   
 

Израђен Програм обуке и обучени инструктори 

6.ПК.8 Набавка опреме за 

пољопривреду и уградња 

соларних панела у заводима; 

ИПА 2013, Донација ЕУ; 

вредност:1.500.000 евра 

Орган  Стратегија развоја система 

извршења кривичних санкција у 

Републици Србији до 2020. године 

01  10.720.080 РСД   
 

Завршена набавка и инсталирање опреме – 

створени услови за унапређење професионалне 

обуке осуђених у заводима 

7.ПК.1 Материјална подршка раду 

правосудних органа 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  30.000.000 РСД   
 

Унапређени материјални услови рада 

правосудних органа 

7.ПК.2 Изградња објекта за смештај 

Прекршајног суда у Рашкој 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  25.000.000 РСД   
 

Завршени радови, прибављена употребна 

дозвола и објекат стављен у функцију 

7.ПК.3 Надоградња и реконструкција 

објекта правосудних органа у 

Лазаревцу 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  30.000.000 РСД   
 

Завршена 2. и 3. фаза радова (надградња и 

реконструкција) 

7.ПК.4 Реконструкција и адаптација 

Прекршајног суда у Ужицу 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  185.000.000 РСД   
 

Прибављене све неопходне дозволе, радови у 

завршној фази 



236 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

7.ПК.5 Набавка неопходне опреме за 

функционисање правосудних 

органа 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

13  70.000.000 РСД   

01  270.000.000 РСД   
 

Набављена и инсталирана опрема у објектима 

правосудних органа 

7.ПК.6 Реконструкција и адаптација 

објекта "Палата правде" у 

Београду 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

11  850.000.000 РСД   
 

Прибављене неопходне сагласности и дозволе, 

завршена јавна набавка и отпочети радови 

7.ПК.7 Реконструкција и адаптација 

објекта у улици Катанићева 

бр.15 у Београду (бивши ВТИ) 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

11  800.000.000 РСД   
 

Завршени радови, прибављена употребна 

дозвола и објекат стављен у функцију 

7.ПК.8 Решавање смештајно-техничких 

услова правосудних органа у 

Нишу 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  7.000.000 РСД   
 

Урађена потребна техничка документација и 

прибављене сагласности 

7.ПК.9 Унапређење смештајно-

техничких услова правосудних 

органа 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  220.000.000 РСД   

04  40.000.000 РСД   
 

Унапређени смештајно – технички услови рада 

правосудних органа 

7.ПК.10 Решавање смештајно-техничких 

услова правосудних органа у 

Крагујевцу 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  10.000.000 РСД   
 

Урађена потребна техничка документација и 

прибављене сагласности 

7.ПК.11 Решавање смештајно-техничких 

услова правосудних органа у 

Панчеву 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  80.000.000 РСД   
 

Урађена потребна техничка документација и 

прибављене сагласности; завршена јавна 

набавка, радови у завршној фази 

7.ПК.12 Решавање смештајних проблема 

јавних тужилаштава у Сомбору 

(реконструкција и адаптација) 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  100.000.000 РСД   
 

Урађена потребна техничка документација и 

прибављене сагласности; спроведена јавна 

набавка, радови у завршној фази 

7.ПК.13 Решавање смештајно-техничких 

услова правосудних органа у 

Пожаревцу 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  80.000.000 РСД   
 

Урађена потребна техничка документација и 

прибављене сагласности; спроведена јавна 

набавка, радови у завршној фази 

8.ПА.1 Обезбеђивање несметаног рада 

и подршка функционисања 

информационог система е-

Правосуђа  

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

01  213.000.000 РСД   
 

Припремљен технички оквир; расписан и 

спроведен тендер; уговорено одржавање 

правосудног информационог система (период 1 

година)  

8.ПК.1 Успостављање информационог 

система Министарства правде, 

основних регистара из 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

01  68.000.000 РСД   
 

Припремљен технички оквир; расписан и 

спроведен тендер; пројекат имплементиран  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

надлежности Министарства 

правде и система за 

прикупљање и обраду 

статистичких података 

правосудних органа 

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

8.ПК.2 Унапређење ИКТ 

инфраструктуре правосудних 

органа 

Орган  Национална стратегија реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године  

Акциони план за спровођење 

Националне стратегије реформе 

правосуђа за период 2013–2018. 

године 

 

01  53.000.000 РСД   
 

Припремљен технички оквир; расписан и 

спроведен тендер; пројекат имплементиран; 

повећан инфраструктурни и кориснички ниво 

опремљености; обезбеђено несметано 

коришћење правосудног информационог 

система  

9.ПА.1 Накнада нематеријалне штете по 

Закону о рехабилитацији 

Орган   

 
01  35.000.000 РСД   

 

Смањен број поднетих тужби против 

Републике Србије; мања оптерећеност судова; 

уштеде у буџету 

9.ПА.2 Накнада нематеријалне штете 

сходно одредбама Закона о 

кривичном поступку 

(неосновано осуђени и 

неосновано лишени слободе) 

Орган   

 
01  100.000.000 РСД   

 

Смањен број поднетих тужби против 

Републике Србије; мања оптерећеност судова; 

уштеде у буџету 

9.ПА.3 Накнада штете по пресудама 

Уставног суда 

Орган   

 
01  150.000.000 РСД   

 

Смањен број поднетих тужби Европском суду 

за људска права; уштеде у буџету (на 

трошковима принудног извршења) 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2. Министар др Кори Удовички 

3. Делокруг На основу члана 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство државне управе 

и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, 

посебних организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак; развој 

електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и мера у области електронске управе; изборе за републичке органе; 

радне односе и плате у државним органима; радне односе и плате у јавним агенцијама и јавним службама; државни стручни испит; 

изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и 

друго организовање, изузев синдикалног организовања; регистар политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени 

бирачки списак, као и друге послове одређене законом. Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне 

управе који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра националних савета националних 

мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине, као и друге послове 

одређене законом. Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: систем 

локалне самоуправе и територијалне аутономије; усмеравање и подршку јединицама локалне самоуправе у обезбеђивању законитости и 

ефикасности рада; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у органима јединица локалне самоуправе; радне односе и 

плате у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну организацију Републике Србије, као и друге послове 

одређене законом. Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: стварање 

услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова 

Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. Дирекција за електронску управу, 

као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове и послове државне управе који 

се односе на: усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, 

органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби; развој и примену стандарда у увођењу 

информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима територијалне аутономије, органима јединица локалне 

самоуправе и јавним службама, примену и коришћење интернета у раду државних органа, територијалне аутономије, локалне 

самоуправе и јавних служби, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Дирекција за електронску управу; Управни инспекторат; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о 

систему плата 

запослених у јавном 

сектору 

Уређивање система плата запослених у јавном сектору, односно права на плату, накнаду плате, додатке 

на плату, накнаду трошкова и других примања запослених у јавном сектору  

 

 

НЕ  02. 2016.  

2 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о државним 

службеницима 

Уређује се део државно службеничког система који се односи на: попуњавање радних места, 

оцењивање и дициплински поступак.  

 

 

НЕ  02. 2016.  

3 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о комуналној 

полицији  

Предвиђа се образовање комуналне полиције и у општинама, као и нова овлашћења комуналне 

полиције; мењају се критеријуми за утврђивање броја комуналних полицајаца; детаљније и јасније се 

регулише радноправни статус комуналних полицајаца; утврђују се начин и услови за образовање 

заједничке службе комуналне полиције за територију две или више јединица локалне самоуправе и др.  

 

 

ДА  02. 2016.  

4 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о локалној 

самоуправи  

Усклађивање са правним систем Републике Србије, отклањање уочених недостатака у практичној 

примени закона у области рада и функционисања локалних самоуправа и месних заједница; 

подржавање развоја и примене информационих технологија у области локалне самоуправе  

 

 

ДА  02. 2016.  

5 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о главном граду  

Усклађивање са правним системом Републике Србије, отклањање уочених недостатака у практичној 

примени закона  

 

 

НЕ  03. 2016.  

6 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о заштити права 

и слобода националних 

мањина (АП) 

Ради уређења права на упис податка о националној припадности припадника националних мањина у 

јавне исправе, службене евиденције и збирке личних података, у складу са уставним принципом 

слободног изражавања националне припадности и у циљу стварања основа за прописивањe позитивне 

дискриминације националних мањина, кроз увођење одредаба у посебним законима којима се уређује 

радно-правни статус запослених у јавном сектору, које ће омогућити давање предности националним 

мањинама при запошљавању/отпуштању при истим условима, а до постизања одговарајуће структуре 

запослених у јавном сектору на свим нивоима територијалне организације.  

 

 

НЕ  03. 2016.  

7 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о регистру 

запослених, изабраних, 

постављених и 

ангажованих лица код 

корисника јавних 

средстава  

Измене и допуне закона односиће се на садржину података који се уносе у Регистар   

 

НЕ  04. 2016.  
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8 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о заштитнику 

грађaна  

Припрема и доношење измена и допуна Закона о Заштитнику грађана у складу са Закључком који је 

усвојила Народна скупштина поводом разматрања годишњег Извештаја Заштитника грађана  

 

 

НЕ  06. 2016.  

9 Предлог закона о 

потврђивању Додатног 

протокола Европској 

повељи о локалној 

самоуправи о праву да се 

учествује у пословима 

локалних власти 

Додатним протоколом се обезбеђује правни оквир којим се гарантује право на учешће у пословима 

локалних власти и утврђује садржина тог права; утврђује се обавеза држава потписница да предузму 

све мере које су у функцији остваривања права на учествовање у пословима локалних власти, поближе 

их наводећи у истом документу  

 

 

НЕ  06. 2016.  

10 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о печатима 

државних и других 

органа (АП) 

Припрема и доношење измена и допуна закона којим би се отклонили уочени недостаци у практичној 

примени закона  

 

 

НЕ  06. 2016.  

11 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о слободном 

приступу 

информацијама од јавног 

значаја 

Припрема и доношење измена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у циљу 

његове ефикасне примене у складу са Закључком који је усвојила Народна скупштина поводом 

разматрања Извештаја о спровођењу закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  

 

 

НЕ  06. 2016.  

12 Предлог закона о е 

управи 

Стварање законског оквира који ће омогућити коришћење електронског документа и обезбедити 

процедуре које укључују аутоматизацију процеса и коришћење дигитализованих података, као и 

електронског документа, односно њихово коришћење између органа и организација  

 

 

НЕ  06. 2016.  

13 Предлог закона о 

централном регистру 

становништва 

Успостављен електронски регистар становништва са одговарајућим предлогом закона и са 

једнозначним и централизованим извором података о грађанима где ће сви ноциоци јавних овлашћења, 

у зависности од своје надлежности, користити податке из њега; овим ће носиоци јавних овлашћења 

бити растерећени вођењем различитих службених евиденција па ће им самим тим остати више ресурса 

да се фокусирају на основне циљеве због којих су основани; успостављен електронски регистар грађана 

обезбеђује једноставнију, бржу и транспарентнију размену података с једне стране, али и осигурава 

највиши ниво безбедности и заштите података о личности, с друге стране  

 

 

НЕ  09. 2016.  

14 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона o матичним 

књигама 

Законом се у складу са Законом о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних 

мањина уређује начин уписа податка о националној припадности у матичну књигу рођених  

 

 

НЕ  09. 2016.  
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15 Предлог закона о 

функционерима 

Усклађивање са општим принципима и начелима за уређивања система плата у јавном сектору, као и 

регулисање радно-правног положаја функционера, њихова права и обавезе  

 

 

НЕ  09. 2016.  

16 Предлог закона о 

платама запослених у 

јавним службама 

Уређивање висине плате и других примања запослених у јавним службама у складу са општим 

принципима и начелима за уређивања система плата запослених у јавном сектору  

 

 

НЕ  09. 2016.  

17 Предлог закона о 

платама запослених у 

државним органима и 

органима аутономне 

покрајине и јединици 

локалне самуправе 

Уређивање висине плата и других примања запослених у државним органима и органима аутономне 

покрајине и јединице локлане самоуправе у складу са општим принципима и начелима за уређивања 

система плата запослених у јавном сектору  

 

 

НЕ  09. 2016.  

18 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о политичким 

странкама (АП) 

Законом се у складу са Законом о општем управном поступку уређује прибављање података по 

службеној дужности о чињеницама о којима службену евиденцију води орган надлежан за решавање о 

управној ствари  

 

 

НЕ  11. 2016.  

19 Предлог закона о 

оснивању Националне 

институције за стручно 

усавршавање 

Припрема и доношење закона којим би се успоставио јединствен систем стручног усавршавања у јавној 

управи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

20 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о државној 

управи 

Припрема, консултације и утврђивање Предлога измена и допуна закона о државној управи у делу који 

се односи на јавност рада и сарадњу с ОЦД тако да се стандарди сарадње ОДУ са цивилним друштвом 

усагласе са стандардима Савета Европе и Конвенцијом УН против корупције (у складу са претходно 

урађеном анализом недостатака)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Уредба о прикупљању 

података у поступку 

рационализације 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –

Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука 

УС,44/14) Члан 30. став 2. Закона о 

начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, број 68/14)  

Уређивање начина и рокова прикупљања 

података потребних за спровођење 

рационализације  

 

 

НЕ  01. 2016.  
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2 Уредба о интерном тржишту 

рада у јединицама локaлне 

самоуправе 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –

Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука 

УС,44/14) Члан 18. став 3. Закона о 

начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору („Службени 

гласник РС“, број 68/14)  

Уређивање интерног тржишта рада и интерног 

конкурса за систем локлане самоуправе у 

циљу ефикаснијег спровођења 

рационализације  

 

 

НЕ  01. 2016.  

3 Уредба о изменама Уредбе о 

програму и начину полагања 

државног стручног испита  

Члан 100. став 2. Закон о државним 

службеницима („Службени гласник РС“, 

бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 

исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 

104/09 и 99/14) и члан 42. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 –Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука 

УС,44/14) 

Акционим планом за спровођење реформе 

јавне управе у РС (Резултат 4.2.3. и Резултат 

4.2.4.) предвиђено је увођење испитног 

предмета Управни поступак као обавезни део 

државног стручног испита и припрема додатка 

приручника за полагање, након доношења 

новог Закона о општем управном поступку, 

али и увођење Увођење принципа добре 

управе и питања из надлежности Повереника 

за заштиту равноправности у програм 

државног стручног испита и измена 

Приручника за полагање државног стручног 

испита, као материја заштите података о 

личности, у складу са Законом о заштити 

података о личности  

 

 

НЕ  02. 2016.  

4 Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

оцењивању државних 

службеника 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –

Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука УС и 

44/14) и члан 84. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, 

бр. 79/05,81/05, 83/05, 64/07, 67/07 

116/08, 104/09 и 99/14)  

Уређују се поступак и мерила за оцењивање 

државних службеника  

 

 

НЕ  03. 2016.  

5 Уредба о поступку расподеле 

средстава из буџета 

Републике Србије за 

финансирање рада 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –

Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука 

УС,44/14) и члан 115. Закона о 

Увођење нових критеријума у систему 

бодовања за финансирање делатности 

националних савета националних мањина  

 

 

НЕ  03. 2016.  
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националних савета 

националних мањина (АП) 

националним саветима националних 

мањина („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 20/14-одлука УС и 55/14) 

6 Уредба о поступку расподеле 

средстава из Буџетског фонда 

за националне мањине (АП) 

Члан 123. тачка 3. Устава РС 

(„Службени гласник РС”, брoj 98/2006); 

Члан 119. Закона о националним 

саветима националних мањина 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 

20/14-одлука УС и 55/14)  

Операционализација Буџетског фонда за 

националне мањине  

 

 

НЕ  03. 2016.  

7 Уредба о спровођењу 

интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у 

државним органима 

Члан 61. став 3. Закон о државним 

службеницима („Службени гласник РС“, 

бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - 

исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 

104/09 и 99/14)  

Акционим планом за спровођење реформе 

јавне управе у РС (Резултат 2.1.1. под тачком 

3.) утврђено је за 4. квартал 2015. године 

измена правног оквира за радно-правни статус 

запослених у државним органима, што ће 

имати за последицу и доношење одговарајућег 

подзаконског акта – уредбе  

 

 

НЕ  03. 2016.  

8 Уредба о измени и допуни 

Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата 

запослених у јавним 

службама 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –

Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука 

УС,44/14) и члан 8. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС”, 34/01, 62/06 – 

др. закон, 116/08 – др. закон, 116/08 – др. 

закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 

55/13 и 99/14)  

Усклађивање са општим принципима и 

начелима за уређивања система плата 

запослених у јавном сектору, односно 

усклађивање коефицијената за обрачун и 

исплату плата  

 

 

НЕ  03. 2016.  

9 Уредба о измени и допуни 

Уредбе о коефицијентима за 

обрачун и исплату плата 

именованих и постављених 

лица и запослених у 

државним органима  

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-испр, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –

Одлука УС, 72/12, 7/14-Одлука 

УС,44/14) Члан 8. Закона о платама у 

државним органима и јавним службама 

(„Службени гласник РС”, 34/01, 62/06 – 

др. закон, 116/08 – др. закон, 116/08 – др. 

закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 

55/13 и 99/14)  

Усклађивање са општим принципима и 

начелима за уређивања система плата 

запослених у јавном сектору, односно 

усклађивање коефицијената за обрачун и 

исплату плата са јединственом основицом  

 

 

НЕ  03. 2016.  
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10 Закључак о усвајању 

Акционог плана за 

Партнерство за отворену 

управу (Оpen Government 

Partnership – ОGP) за период 

2016-2017. године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС,72/12, 7/14-одлука УС и 44/14)  

Акциони план којим би се обезбедила 

отвореност у управљању јавним пословима; 

унапређење односа органа власти и 

организација цивилног друштва; 

транспарентност и отвореност целокупног 

законодавног процеса.  

 

 

НЕ  04. 2016.  

11 Закључак о усвајању 

Програма реорганизације и 

модернизације државне 

управе за период 2016-2018 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 - исправка УС, 

7/14 – УС и 44/14) и члан 13. став 4. 

Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, број 

68/15)  

Неопходно је да сви ресори у оквиру државне 

управе унесу у своје планове рада визију 

реорганизације и модернизације, имајућу у 

виду годишње планове рада Владе, са 

нагласком на првој години спровођења 

Програма реорганизације и модернизације 

државне управе, у чему ће Министарство 

државне управе и локалне самоуправе 

представљати снажну подршку  

 

 

НЕ  06. 2016.  

12 Уредба o начину вођења 

регистара запослених, 

изабраних, постављених и 

ангажованих лица код 

корисника јавних средстава  

Члан 6. став 3. Закона о регистру 

запослених, изабраних, постављених и 

ангажованих лица код корисника јавних 

средстава ("Службени гласник РС", бр. 

68/15 и 79/15-исправка) 

Уређивање садржине, изгледа и начина 

попуњавања образаца, начина достављања и 

друга питања у вези са достављањем података 

и вођењем Регистра  

 

 

НЕ  06. 2016.  

13 Закључак о усвајању 

годишњег програма рада 

управне инспекције – 

Управног инспектората за 

2017. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС“, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 - исправка УС, 

7/14 – УС и 44/14); Члан 21. став 2. 

Закона о управној инспекцији 

(„Службени гласник РС”, број 87/11). 

Управна инспекција је облик надзора над 

спровођењем закона и других прописа и 

поступањем органа државне управе, служби 

судова, јавних тужилаштава, Републичког 

јавног правобранилаштва, служби Народне 

скупштине, председника Републике, Владе, 

Уставног суда и служби органа чије чланове 

бира Народна скупштина, као и органа 

територијалне аутономије и јединица локалне 

самоуправе у вршењу поверених послова 

државне управе и других ималаца јавних 

овлашћења, чије су садржина, границе и 

овлашћења утврђени Законом о управној 

инспекцији и посебним законима; Управна 

инспекција обавља инспекцијски надзор над 

применом закона и других прописа којима се 

 

 

НЕ  10. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

уређују: државна управа; радни односи у 

државним органима и органима јединица 

локалне самоуправе; општи управни поступак 

и посебни управни поступци; изглед и 

употреба грба, заставе и химне Републике 

Србије; службена употреба језика и писама; 

печат државних и других органа; бирачки 

спискови и матичне књиге; политичке странке 

и удружења и слободан приступ 

информацијама од јавног значаја; управна 

инспекција обавља инспекцијски надзор и у 

другим областима у којима је посебним 

законом утврђена њена надлежност  

14 Стратегија децентрализације 

у РС  

Члан 45. Став.1 Закон о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС,72/12, 7/14-одлука УС и 44/14) 

Израда стратешког документа исказује јасну 

намеру државе да на бази стратешког 

планирања и координације води процес 

децентрализације Републике, у циљу 

повећања ефикасности и квалитета у пружању 

јавних услуга грађанима, кроз унапређење 

капацитета јединица локалне самоуправе и 

стварања услова за одрживи развој на 

локалном нивоу; Стратегија, базирана на 

дубоким аналитичким основама уз 

финансијски аспект треба да обезбеди 

расподелу надлежности и послова на оном 

нивоу власти на коме је обављање тих послова 

најефикасније и најефективније  

 

 

ДА  12. 2016.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о измени и допуни 

Правилника о утврђивању 

Програма општег стручног 

усавршавања државних 

Члан 97. став 2. Закона о државним службеницима ("Службени 

гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 

67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) Уредба о стручном 

усавршавању државних службеника („Сл. гласник РС“, бр. 25/2015)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

службеника из органа државне 

управе и служби Владе  

2 Правилник о вођењу Регистра 

политичких странака  

Чл. 22. и 43. Закона о политичким странкама („Службени гласник 

РС“, бр. 36/09 и 61/15-одлука УС)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

3 Правилник о утврђивању 

Посебног програма стручног 

усавршавања Министарства 

државне управе и локалне 

самоуправе  

Члан 97. став 4. Закон о државним службеницима ("Службени 

гласник РС", бр. 79/2005, 81/2005 – испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 

67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014); члан 10. Уредбe о 

стручном усавршавању државних службеника („Сл. гласник РС“, бр. 

25/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  12. 2016.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Унапређење и заштита 

људских и мањинских 

права и слобода 

Влада   01  17.972.000 РСД   
 

Остаривање права припадника националних мањина и 

слободе политичког и другог удруживања и бирачка права 

грађана 

1.ПА.1 Слобода политичког и 

другог удруживања и 

бирачког права грађана 

Орган   

 
01  10.605.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за ефикаснији рад у апликацији 

Јединствени бирачки списак, једнообразност у раду органа 

из члана 2. ст. 3. и 4. и члана 10. Закона о Јединственом 

бирачком списку и лакшег остваривања права грађана у 

овој области 

1.ПА.2 Унапређење права 

припадника 

националних мањина 

Орган   

 
01  5.567.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за несметан рад у апликацији Посебан 

бирачки списак, једнообразност у раду органа из члана 48. 

ст. 3. Закона о националним саветима националних мањина 

и лакшег остваривања права грађана у овој области. 

1.ПА.3 Права националних 

мањина на самоуправу  

Орган   

 
01  1.800.000 РСД   

 

Унапређење положаја припадника националних мањина; 

повећање нивоа информисаности о правима припадника 

националних мањина; стварање окружења које промовише 

различитости 

2 Реформа јавне управе Влада   06  440.400.000 РСД   

05  115.200.200 РСД   

01  96.381.000 РСД   
 

Повећање делотворности рада јавне управе 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.1 Организациона и 

функционална 

реорганизација јавне 

управе 

Орган   

 
06  180.000.000 РСД   

01  3.561.000 РСД   
 

Унапређени организациони облици и њихови односи и 

рационализован број организација у јавној управи (прва 

фаза оптимизације); број запослених у јавној управи 

смањен циљаним приступом  

2.ПА.2 Развој усклађеног јавно 

- службеничког система 

заснованог на заслугама 

Влада   

 
01  5.070.000 РСД   

 

Успостављање меритократског и управљивог система 

радних односа и плата у јавној управи на темељу начела 

транспарентности и правичности увођење правичних 

платних разреда, односно увођење принципа једнака плата 

за једнак рад  

2.ПА.3 Развој система 

управљања људским 

ресурсима у јавној 

управи 

Орган   

 
06  20.400.000 РСД   

05  115.200.200 РСД   

01  25.200.000 РСД   
 

Утврђивање начела и успостављање правног оквира јавно-

службеничког система као оквира за развој појединачних 

службеничких система; уједначавање радно-правног 

положаја и радних услова запослених у јавној управи, ради 

пружања квалитетнијих услуга грађанима; унапређено 

управљање људским ресурсима засновано на принципу 

заслуга и принципима деполитизације и 

професионализације; припрема и утврђивање општих и 

посебног програма стручног усавршавања државних 

службеника и стварање правно-техничких услова за 

образовање и функционисање националног центра за 

стручно усавршавање државних службеника  

2.ПА.4 Управљање реформом 

јавне управе 

Влада   

 
06  240.000.000 РСД   

01  4.350.000 РСД   
 

Ефикасна координација, праћење, извештавање и 

евалуација процеса спровођења реформе јавне управе  

2.ПА.5 Реформа инспекцијског 

надзора 

Влада   

 
01  1.300.000 РСД   

 

Сузбијање "сиве економије" путем веће улоге, бољег и 

потпунијег уређења превентивног деловања инспекција и 

планирања и спровођења инспекцијског надзора на основу 

процене ризика и постављања јасних овлашћења у вршењу 

инспекцијског надзора према нерегистрованим и 

непријављеним субјектима 

2.ПК.1 Секторска буџетска 

подршка реформи јавне 

управе 

Орган   

 
01  56.500.000 РСД   

 

Обезбеђена подршка за спровођење Акционог плана за 

спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС 

3 Систем државне управе Влада   01  33.760.000 РСД   

06  36.000.000 РСД  (300.000 EUR)  

05  36.000.000 РСД  (300.000 EUR)  
 

Уређење нормативног оквира и спровођење процедура у 

поступку доношења нормативних аката за унапређење и 

ефикасно функционисање система јавне управе.  



248 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПА.1 Управљање и развој 

система матичних књига  

Орган   

 
01  21.600.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за вођење другог примерка матичних 

књига и једнообразност у раду органа из члана 6. ст. 2. и 4. 

Закона о матичним књигама у повереним пословима 

матичних књига и брже и лакше остваривање права грађана 

у овој области; подизање капацитета органа из члана 6. ст. 

2. и 4. Закона о матичним књигама у извршавању поверених 

послова матичних књига и успостављање управе која је 

способна да грађанима пружи потребан ниво услуга у овој 

области без гломазних процедура и непотребних трошкова 

3.ПА.2 Нормативно уређење и 

надзор у систему 

државне управе, са 

родном компонентом 

Влада   

 
01  2.740.000 РСД   

 

Успостављено делотворно, ефикасно, економично и 

предвидиво поступање органа јавне управе при одлучивању 

о правима, обавезама и правним интересима грађана и 

других субјеката; правилно и законито поступање у 

примени законских одредаба  

3.ПА.3 Управна инспекција Влада   

 
01  2.300.000 РСД   

 

Законит и правилан рад државних органа и органа јединица 

локалне самоуправе као и других субјекaта надзора 

утврђени посебним законима  

3.ПК.1 Успостављање регистра 

запослених, изабраних, 

постављених и 

ангажованих лица у 

јавном сектору нова 

политика 

Влада   

 
01  3.740.000 РСД   

 

Детаљна анализа оптималног броја запослених у јавном 

сектору (анализа вишкова и мањкова), како би се успешније 

спроводиле структурне реформе 

3.ПК.2 Спровођење обуке 

државних службеника у 

оквиру државне управе 

Влада   

 
01  3.380.000 РСД   

06  36.000.000 РСД  (300.000 EUR)  

05  36.000.000 РСД  (300.000 EUR)  
 

 

4 Е-УПРАВА  Влада   01  216.026.000 РСД   

06  240.000.000 РСД  (2.000.000 EUR)  
 

Даље унапређење електронске управе кроз развој 

електронских сервиса на централном и локалном нивоу, 

аутоматизована хоризонтална и вертикална размена 

информација између државних институција 

4.ПА.1 Успостављање 

јединственог 

информационог система 

за инспекције - 

еИнспектор  

Влада   

 
01  30.331.000 РСД   

 

Унапређење инспекцијског надзора и координација 

инспекцијских служби на нивоу Републике Србије, кроз 

вођење евиденције и пословног процеса у јединственом 

информационом систему 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

4.ПА.2 Развој инфраструктуре 

електронске управе и 

електронских услуга  

Влада   

 
01  18.700.000 РСД   

 

Повећан ниво коришћења напредних електронских услуга и 

Портала еУправа; имплементиране напредне услуге кроз 

Портал еУправа као софтверске инфраструктуре 

електронске управе; унапређен степен усклађености услуга 

електронске управе са прописаним стандардима 

интероперабилности  

4.ПК.1 Имплементација 

електронских регистара 

органа и организација 

јавне управе и 

запослених у систему 

јавне управе  

Влада   

 
01  50.001.000 РСД   

 

Успостављени регистар органа и организација јавне управе 

и запослених у систему јавне управе 

4.ПК.2 Успостављање Data 

центра за регистре, 

Backup Center i Disaster 

Recovery  

Влада   

 
01  113.501.000 РСД   

 

Успостављена серверсна инфраструктура Data центра за 

регистре као и опремање простора за успостављање Data 

центра 

4.ПК.3 Развој софтверске 

инфраструктуре 

еУправе 

Влада   

 
01  1.000 РСД   

 

Најмање 3 сервиса е-управе постављена на Портал 10 

локалних самоуправа подржано у постављању “one-stop-

shop” Припремна фаза за унапређење и усавршавање 

националне ИТ инфраструктуре  

4.ПК.4 Развој е-евиденција и 

регистри 

Орган   

 
01  3.492.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за несметан и ефикаснији рад у ДМС 

систему и Спидер.Нет 

5 Систем локалне 

самоуправе 

Влада   15  8.031.000 РСД   

07  1.000 РСД   

01  24.612.000 РСД   

06  177.667.000 РСД   

05  13.176.000 РСД   
 

Предложени закони Народној скупштини; израђена 

стратешка документа; успостављен правни и стратешки 

оквир за систем стручног усавршавања запослених у 

јединицама локалне самоуправе 

5.ПА.1 Нормативно уређење и 

надзор у области 

локалне самоуправе 

Орган   

 
01  1.554.000 РСД   

05  13.176.000 РСД   
 

Донети подзаконски и општи акти ЈЛС; упућен Нацрт 

стратегије децентрализације у Републици Србији; пописани 

и систематизовани послови које врши локална самоуправа  

5.ПА.2 Јачање капацитета 

локалне самоуправе  

Орган   

 
15  8.031.000 РСД   

07  1.000 РСД   

01  6.050.000 РСД   

06  120.000.000 РСД   
 

Успостављен систем стручног усавршавања запослених у 

ЈЛС; функционисање оспособљавања комуналних 

полицајца путем полагања стручних испита; Савет за 

стручно усавршавање запослених у ЈЛС обавља своју 

функцију 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5.ПА.3 Подршка раду 

Заједничког 

консултативног одбора 

Комитета региона ЕУ и 

РС  

Орган   

 
01  800.000 РСД   

 

Успостављен дијалог АП Војводине и јединица локалне 

самоуправе са Комитетом региона ЕУ кроз Заједнички 

консултативни одбор као једно од тела за праћење 

спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању 

између Европских заједница и њихових држава чланица, са 

једне стране и Републике Србије са друге стране; 

заједнички консултативни одбор састављен је од 

представника Комитета региона ЕУ и локалних и 

регионалних органа власти у РС  

5.ПА.4 Промовисање учешћа 

јавности у законодавном 

процесу 

Орган   

 
01  5.000.000 РСД   

 

Изградња и јачање институција, као неопходног предуслова 

за ефикасну борбу против корупције, и активније 

укључивање грађана у процесу доношења прописа и 

управљању јавним пословима, а у циљу борбе против 

корупције 

5.ПА.5 Подршка развоју и 

функционисању система 

локалне самоуправе 

Орган   

 
01  10.631.000 РСД   

 

Развој јединица локалне самоуправе у областима: 

капацитета за реализацију пројеката из европских фондова, 

инфраструктура, помоћ у случају елементарних непогода и 

избегличке кризе, кадровски капацитети, управљање 

људским ресурсима, техничка опремљеност, социјална 

заштита, заштита животне средине  

5.ПК.1 EXCHANGE 5 Влада   

 
06  57.667.000 РСД   

01  577.000 РСД   
 

Успостављен потпуни инвентар и база података имовине 

као подршка регистрацији и управљању јавном имовином у 

јединицама локалне самоуправе Успостављен ефикасан 

систем подршке за примену методологије програмског 

буџетирања у ЈЛС  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

2. Министар Небојша Стефановић 

3. Делокруг На основу члана 11. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство унутрашњих 

послова обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и 

откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање 

јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; склоништа; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање 

одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; 

безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и 

боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; 

испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог 

министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; 

заштиту од пожара; противградну заштиту; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о 

личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње 

у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у 

другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима 

Нормирање услова за безбедно учествовање свих учесника у 

саобраћају на путевима  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Предлог закона о смањењу ризика од елементарних и 

других непогода и управљању у ванредним 

ситуацијама 

Регулише и успоставља надлежности Дирекције за ванредне ситуације   

 

НЕ  01. 2016.  

3 Предлог закона о азилу (АП) Регулише питање азила (право на азил, поступак и процедуре)   

 

ДА  03. 2016.  

4 Предлог закона о јавном реду и миру  Регулише јавни ред и мир   

 

НЕ  03. 2016.  

5 Предлог закона о јавном окупљању Регулише се Уставом загарантовано право на слободу мирног 

окупљања  

 

 

ДА  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

6 Предлог закона о јединственом матичном броју 

грађана 

На другачији начин уређује се област јединственог матичног броја 

грађана  

 

 

НЕ  06. 2016.  

7 Предлог закона о странцима (АП) У циљу хармонизације прописа са директивама ЕУ   

 

ДА  09. 2016.  

8 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

међусобној замени и признању возачких дозвола 

између Владе Републике Србије и Краљевине 

Норвешке  

Потврђивање Споразума о међусобној замени и признању возачких 

дозвола између Владе Републике Србије и Краљевине Норвешке  

 

 

НЕ  12. 2016.  

9 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

међусобној замени и признању возачких дозвола 

између Владе Републике Србије и Владе Краљевине 

Холандија 

Потврђивање Споразума о међусобној замени и признању возачких 

дозвола између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Холандија  

 

 

НЕ  12. 2016.  

10 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

међусобној замени и признању возачких дозвола 

између Владе Републике Србије и Владе Краљевине 

Шведске 

Потврђивање Споразума о међусобној замени и признању возачких 

дозвола између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Шведске  

 

 

НЕ  12. 2016.  

11 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

изменама и допунама Споразума о узајамном 

признању и замени возачких дозвола између Владе 

Републике Србије Владе Краљевине Шпаније 

Потврђивање Споразума о изменама и допунама Споразума о 

узајамном признању и замени возачких дозвола између Владе 

Републике Србије Владе Краљевине Шпаније  

  

 

НЕ 12. 2016.  

12 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Краљевине Шведске о 

полицијској сарадњи 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Краљевине 

Шведске о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ 12. 2016.  

13 Предлог закона о потврђивању измена Протокола о 

реадмисији између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније (AП) 

Потврђивање измена Протокола о реадмисији између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македоније  

 

 

НЕ 12. 2016.  

14 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

изменама и допунама Споразума о узајамном 

признању и замени возачких дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Италије 

Потврђивање Споразума о изменама и допунама Споразума о 

узајамном признању и замени возачких дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Италије  

 

 

НЕ 12. 2016.  

15 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Пољске 

о сарадњи у борби против организованог и других 

видова криминала 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Пољске о сарадњи у борби против организованог и других 

видова криминала  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

16 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању – отварању граничног прелаза за 

погранични саобраћај Годово (Република Србија) – 

Вуча (Црна Гора) 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 

Горе о одређивању – отварању граничног прелаза за погранични 

саобраћај Годово (Република Србија) – Вуча (Црна Гора)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

17 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању – отварању граничног прелаза за 

погранични саобраћај Границе (Република Србија) – 

Чемерно (Црна Гора) 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 

Горе о одређивању – отварању граничног прелаза за погранични 

саобраћај Границе (Република Србија) – Чемерно (Црна Гора)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

18 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Републике Турске о 

реадмисији 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Републике 

Турске о реадмисији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

19 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању – отварању међународног друмског 

граничног прелаза Гостун (Република Србија) – 

Добраково (Црна Гора) 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 

Горе о одређивању – отварању међународног друмског граничног 

прелаза Гостун (Република Србија) – Добраково (Црна Гора)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

20 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

регулисању режима пограничног саобраћаја 

Потвиђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 

Горе о регулисању режима пограничног саобраћаја  

 

 

НЕ  12. 2016.  

21 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању – отварању међународног друмског 

граничног прелаза Јабука (Република Србија) – Ранче 

(Црна Гора) 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 

Горе о одређивању – отварању међународног друмског граничног 

прелаза Јабука (Република Србија) – Ранче (Црна Гора)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

22 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању – отварању међународног друмског 

граничног прелаза Шпиљани (Република Србија) – 

Драченовац (Црна Гора) 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне 

Горе о одређивању – отварању међународног друмског граничног 

прелаза Шпиљани (Република Србија) – Драченовац (Црна Гора)  

 

 

НЕ  12. 2016.  

23 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и УАЕ о реципрочном 

признању и замени националних возачких дозвола 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и УАЕ о 

реципрочном признању и замени националних возачких дозвола  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

24 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Краљевине Белгије 

о полицијској сарадњи 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Краљевине Белгије о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

25 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије 

о спровођењу Конвенције о полицијској сарадњи у 

југоисточној Европи  

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Аустрије о спровођењу Конвенције о полицијској сарадњи у 

југоисточној Европи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

26 Предлог закона о потврђивању Споразума о измени 

Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Бугарске о полицијској сарадњи 

Потврђивање Споразума о измени Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

27 Предлог закона о ДНК регистру (АП) Уређује се успостављање и садржина регистра резултата ДНК анализе 

извршене за потребе кривичног поступка  

 

 

ДА  12. 2016.  

28 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Савезне Републике 

Немачке о сарадњи у области безбедности 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о сарадњи у области безбедности  

 

 

НЕ  12. 2016.  

29 Предлог закона о потврђивању Уговора између 

Републике Србије и Републике Мађарске о сарадњи 

органа за сузбијање криминала у спречавању 

прекограничног криминала и у борби против 

организованог криминала 

Потврђивање Уговора између Републике Србије и Републике Мађарске 

о сарадњи органа за сузбијање криминала у спречавању 

прекограничног криминала и у борби против организованог криминала  

 

 

НЕ  12. 2016.  

30 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске 

о граничним прелазима  

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о граничним прелазима  

 

 

НЕ  12. 2016.  

31 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Исламске 

Републике Пакистан о реадмисији лица која 

незаконито бораве 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Исламске Републике Пакистан о реадмисији лица која незаконито 

бораве  

 

 

НЕ  12. 2016.  

32 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе СР Немачке о 

реципрочном признању и замени националних 

возачких дозвола 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе СР 

Немачке о реципрочном признању и замени националних возачких 

дозвола  

 

 

НЕ  12. 2016.  

33 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Швајцарске 

конфедерације о реципрочном признању и замени 

националних возачких дозвола 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Швајцарске конфедерације о реципрочном признању и замени 

националних возачких дозвола  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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34 Предлог закона о потврђивању Споразума о 

граничној контроли у друмском,железничком и 

водном саобраћају на новом граничном прелазу 

Растина-Бачсентђерђ 

Потврђивање Споразума о граничној контроли у друмском, 

железничком и водном саобраћају на новом граничном прелазу 

Растина-Бачсентђерђ  

 

 

НЕ  12. 2016.  

35 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе Републике Хрватске 

о пограничном саобраћају 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о пограничном саобраћају  

 

 

НЕ  12. 2016.  

36 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Владе Републике Србије и УАЕ о реадмисији са 

имплементационим Протоколом 

Потврђивање Споразума између Владе Републике Србије и УАЕ о 

реадмисији са имплементационим Протоколом  

 

 

НЕ  12. 2016.  

37 Предлог закона о потврђивању Споразума између 

Републике Србије и Краљевине Норвешке о 

полицијској сарадњи  

Потврђивање Споразума између Републике Србије и Краљевине 

Норвешке о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Уредба о критеријумима за 

одређивање обавезно 

обезбеђених објеката и начину 

планирања, организовања и 

вршења послова заштите лица, 

имовине и послова 

Члан 5.став 4. Закона о 

приватном обезбеђењу 

("Службени гласник РС", бр. 

104/2013 и 42/2015) и члан 42. 

став 1 Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11,68/12 -

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014)  

Уредбом се прописују ближи критеријуми за 

одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину 

планирања, организовања и вршења послова заштите 

лица, имовине и послова  

 

 

НЕ  03. 2016.  

2 Уредба о минималним 

условима за техничку заштиту 

финансијских организација 

Члан 33. став 1. Закон о 

приватном обезбеђењу 

("Службени гласник РС", бр. 

104/2013 и 42/2015) 

Уредбом се прописује смањење ризика и повећање 

заштите лица, имовине и пословања финансијских 

организација  

 

 

НЕ  03. 2016.  

3 Уредбa о изменама и допунама 

Уредбе о цени обрасца путних 

исправа, трошковима техничке 

израде и трошковима 

Члан 44. став 2 Закона о 

путним исправама ("Службени 

гласник РС" 90/07, 116/08, 

104/09, 76/10 и 62/14)  

Овом Уредбом утврђује се цена обрасца путних 

исправа и трошкови достављања пасоша преко 

дипломатског или конзуларног представништва 

Републике Србије, као и начин њихове наплате  

 

 

ДА  03. 2016.  
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достављања пасоша преко 

дипломатског или конзуларног 

представништва Републике 

Србије  

4 Уредба о служби у помоћној 

полицији и правима и 

дужностима помоћних 

полицијских службеника 

Члан 193. Закона о полицији 

("Службени гласник РС", бр. 

101/2005, 63/2009 - одлука УС, 

92/2011 и 64/2015)  

Уредба регулише права и дужности помоћних 

полицајаца  

 

 

НЕ  09. 2016.  

5 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о висини накнаде за 

услуге које пружа 

Министарство унутрашњих 

послова 

Члан 182. став 3. Закона о 

полицији ("Службени гласник 

РС", бр. 101/2005, 63/2009 - 

одлука УС, 92/2011 и 64/2015)  

Уређује висину накнаде за услуге које пружа 

Министарство унутрашњих послова  

 

 

НЕ  09. 2016.  

6 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Протокола између Републике 

Србије и Републике Пољске о 

спровођењу Споразума између 

Републике Србије и ЕЗ о 

реадмисији лица која 

незаконито бораве (АП) 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014)  

Утврђује се Основа за закључивање Протокола 

између Републике Србије и Републике Пољске о 

спровођењу Споразума између Републике Србије и 

ЕЗ о реадмисији лица која незаконито бораве  

 

 

НЕ  12. 2016.  

7 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Протокола између МУП РС и 

Генералног секретаријата 

Владе Црне Горе-Канцеларије 

за борбу против трговине 

људима о сарадњи у борби 

против трговине људима 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Протокола 

између МУП РС и Генералног секретаријата Владе 

Црне Горе-Канцеларије за борбу против трговине 

људима о сарадњи у борби против трговине људима  

 

 

НЕ  12. 2016.  

8 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање измена 

Протокола о реадмисији 

између Владе Републике 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

Утврђује се Основа за закључивање измена 

Протокола о реадмисији између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Македоније  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Србије и Владе Републике 

Македоније (АП) 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

9 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање измена 

и допуна Протокола о 

реадмисији између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Бугарске (АП) 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање измена и допуна 

Протокола о реадмисији између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Бугарске  

 

 

НЕ  12. 2016.  

10 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о 

граничним прелазима 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Хрватске о граничним прелазима  

 

 

НЕ  12. 2016.  

11 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Црне Горе о одређивању-

отварању граничног прелаза за 

погранични саобраћај Границе-

Чемерно 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању-отварању граничног прелаза за 

погранични саобраћај Границе-Чемерно  

 

 

НЕ  12. 2016.  

12 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

отварању-одређивању међународног железничког 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Црне Горе о отварању-

одређивању међународног 

железничког граничног прелаза 

Пријепоље(Врбница) - Бијело 

Поље 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

граничног прелаза Пријепоље(Врбница) - Бијело 

Поље  

13 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Црне Горе о регулисању 

режима пограничног 

саобраћаја 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

регулисању режима пограничног саобраћаја  

 

 

НЕ  12. 2016.  

14 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Црне Горе о одређивању-

отварању граничног прелаза за 

погранични саобраћај Годово-

Вуча 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

одређивању-отварању граничног прелаза за 

погранични саобраћај Годово - Вуча  

 

 

НЕ  12. 2016.  

15 Закључак о усвајању Акционог 

плана за поглавље 24 

приступних преговора 

Републике Србије са 

Европском унијом 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”,бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Усваја се Акциони план за поглавље 24 приступних 

преговора РС са ЕУ  

 

 

НЕ  12. 2016.  

16 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о измени Споразума 

између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Бугарске о полицијској 

сарадњи 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума о 

измени Споразума између Владе Републике Србије и 

Владе Републике Бугарске о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

17 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Протокола о прекограничном 

надзору између Владе 

Републике Србије и Републике 

Македоније 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Протокола о 

прекограничном надзору између Владе Републике 

Србије и Републике Македоније  

 

 

НЕ  12. 2016.  

18 Одлука о усвајању Механизма 

за праћење, извештавање и 

мониторинг Акционог плана за 

поглавље 24 приступних 

преговора Републике Србије са 

ЕУ (АП) 

Члан 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 и 44/2014) 

Усваја се Механизам за праћење, извештавање и 

мониторинг Акционог плана за поглавље 24 

приступних преговора РС са ЕУ 

 

 

 

НЕ  12. 2016.  

19 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о међусобној 

замени и признању возачких 

дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе 

Краљевине Шведске 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразумао 

међусобној замени и признању возачких дозвола 

између Владе Републике Србије и Краљевине 

Шведске  

 

 

НЕ  12. 2016.  

20 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о изменама и 

допунама Споразума о 

узајамном признању и замени 

возачких дозвола између Владе 

Републике Србије Владе 

Краљевине Шпаније 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума о 

изменама и допунама Споразума о узајамном 

признању и замени возачких дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе Краљевине Шпаније  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

21 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о изменама и 

допунама Споразума о 

узајамном признању и замени 

возачких дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Италије 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума о 

изменама и допунама Споразума о узајамном 

признању и замени возачких дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Италије  

 

 

НЕ  12. 2016.  

22 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о међусобној 

замени и признању возачких 

дозвола између Владе 

Републике Србије и Владе 

Краљевине Холандија 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразумао 

међусобној замени и признању возачких дозвола 

између Владе Републике Србије и Краљевине 

Холандија  

 

 

НЕ  12. 2016.  

23 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о међусобној 

замени и признању возачких 

дозвола између Владе 

Републике Србије и Краљевине 

Норвешке  

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразумао 

међусобној замени и признању возачких дозвола 

између Владе Републике Србије и Краљевине 

Норвешке  

 

 

НЕ  12. 2016.  

24 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Меморандума о разумевању 

између Владе Републике 

Србије и Португалске 

Републике у области борбе 

против трговине дрогом  

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Меморандума о 

разумевању између Владе Републике Србије и 

Португалске Републике у области борбе против 

трговине дрогом  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

25 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Протокола о прекограничном 

надзору између Владе 

Републике Србије и Савета 

министара Босне и 

Херцеговине  

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Протокола о 

прекограничном надзору између Владе Републике 

Србије и Савета министара Босне и Херцеговине  

 

 

НЕ  12. 2016.  

26 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Меморандума између 

Министарства унутрашњих 

послова Републике Србије и 

Савезне полиције Аустралије о 

борби против 

транснационалног криминала и 

развоју полицијске сарадње 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Меморандума 

између Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије и Савезне полиције Аустралије о 

борби против транснационалног криминала и развоју 

полицијске сарадње  

 

 

НЕ  12. 2016.  

27 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и УАЕ о 

реципрочном признању и 

замени националних возачких 

дозвола 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

изимеђу Владе Републике Србије и УАЕ о 

реципрочном признању и замени националних 

возачких дозвола  

 

 

НЕ  12. 2016.  

28 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Краљевине 

Белгије о полицијској сарадњи 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Краљевине Белгије 

о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

29 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Аустрије о 

спровођењу Конвенције о 

полицијској сарадњи у 

југоисточној Европи  

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Аустрије о спровођењу Конвенције о полицијској 

сарадњи у југоисточној Европи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

30 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о 

пограничном саобраћају 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Хрватске о пограничном саобраћају  

 

 

НЕ  12. 2016.  

31 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и УАЕ о 

реадмисији са 

имплементационим 

Протоколом 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и УАЕ о реадмисији 

са имплементационим Протоколом  

 

 

НЕ  12. 2016.  

32 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Краљевине Норвешке 

о полицијској сарадњи  

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Републике Србије и Краљевине Норвешке о 

полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

33 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Црне Горе о отварању-

одређивању међународног 

друмског граничног прелаза 

Гостун-Добраково  

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

отварању-одређивању међународног друмског 

граничног прелаза Гостун-Добраково  

 

 

НЕ  12. 2016.  

34 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Краљевине 

Шведске о полицијској 

сарадњи 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Краљевине 

Шведске о полицијској сарадњи  

 

 

НЕ  12. 2016.  

35 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Црне Горе о отварању-

одређивању међународног 

друмског граничног прелаза 

Јабука-Ранче 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

отварању-одређивању међународног друмског 

граничног прелаза Јабука-Ранче  

 

 

НЕ  12. 2016.  

36 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Црне Горе о отварању-

одређивању међународног 

друмског граничног прелаза 

Шпиљани- Драченовац 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о 

отварању-одређивању међународног друмског 

граничног прелаза Шпиљани-Драченовац  

 

 

НЕ  12. 2016.  



264 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

37 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Швајцарске Конфедерације о 

реципрочном признању и 

замени националних возачких 

дозвола 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске 

Конфедерације о реципрочном признању и замени 

националних возачких дозвола  

 

 

НЕ  12. 2016.  

38 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Протокола између Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Хрватске о 

спровођењу Споразума између 

Републике Србије и Европске 

заједнице о реадмисији лица 

која незаконито бораве (АП) 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Протокола 

између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Хрватске о спровођењу Споразума између Републике 

Србије и Европске заједнице о реадмисији лица која 

незаконито бораве  

 

 

НЕ  12. 2016.  

39 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума о граничној 

контроли у друмском, 

железничком и водном 

саобраћају на новом граничном 

прелазу Растина-Бачсентђерђ 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума о 

граничној контроли у друмском, железничком и 

водном саобраћају на новом граничном прелазу 

Растина-Бачсентђерђ  

 

 

НЕ  12. 2016.  

40 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о 

реципрочном признању и 

замени националних возачких 

дозвола 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

изимеђу Владе Републике Србије и Владе Савезне 

Републике Немачке о реципрочном признању и 

замени националних возачких дозвола  

 

 

НЕ  12. 2016.  



  

265 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

41 Закључак којим се утврђује 

Основа за закључивање 

Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе 

Исламске Републике Пакистан 

о реадмисији лица која 

незаконито бораве 

Члан 6. став 1. Закона о 

закључивању и извршавању 

међународних уговора 

(„Службени гласник РС”, број 

32/13) и члан 43. став 3. Закона 

о Влади („Службени гласник 

РС”,бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11,68/12 - 

УС,72/12,7/14-УС и 44/2014) 

Утврђује се Основа за закључивање Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе Исламске 

Републике Пакистан о реадмисији лица која 

незаконито бораве  

 

 

НЕ  12. 2016.  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о начину уписа чињенице 

држављанства у матичну књигу 

рођених, обрасцима за вођење 

евиденција о решењима о стицању и 

престанку држављанства и обрасцу 

уверења о држављанству (АП) 

Члан 48. став 2. Закон о држављанству ("Службени гласник 

РС" број 135/04 и 90/07)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  

2 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о поступку пријављивања и 

одјављивања пребивалишта и 

боравишта грађана, пријављивању 

привременог боравка у иностранству и 

повратка из иностранства, 

пасивизирања пребивалишта и 

боравишта, обрасцима и начину вођења 

евиденције (АП) 

Члан 26. Закона о пребивалишту и боравишту грађана 

("Службени гласник РС" број 87/11)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

предвиђен  

3 Правилник о летовима посебне намене 

за оперативне потребе Министарства 

унутрашњих послова  

Члан 7. став 4. Закона о ваздушном саобраћају ("Службени 

гласник РС", број 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 -др.)  

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

предвиђен  



266 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

4 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о путним исправама 

Члан 15 став 3. и члан 24. став 2. Закона о путним 

исправама ("Службени гласник РС", бр. 90/2007, 116/2008, 

104/2009, 76/2010, 62/2014)  

 

 

ДА  03. 2016.  Није 

предвиђен  

5 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о обрасцима пасоша, 

дипломатског пасоша и службеног 

пасоша 

Члан 24. став 2. Закона о путним исправама ("Службени 

гласник РС", бр. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010, 

62/2014)  

 

 

ДА  03. 2016.  Није 

предвиђен  

6 Упутство о изменама и допунама 

Упутства о начину коришћења новчаних 

средстава у спровођењу програма 

заштите учесника у кривичном 

поступку и обављања других послова 

Јединице за заштиту 

Члан 43. став 2. Закона о програму заштите учесника у 

кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 85/05  

 

 

ДА  06. 2016.  Није 

предвиђен  

7 Правилник о организацији и 

функционисању Специјалне 

антитерористичке јединице 

Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије (АП) 

Члан 8. став 2 и члан 20. Закона о полицији ("Службени 

гласник РС" 101/2005, 63/2009 – одлука УС, 92/2011 и 

64/2015)  

 

 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

8 Упутство о изменама и допунама 

Упутства о начину спровођења 

програма заштите учесника у 

кривичном поступку 

Члан 43. став 2. Закона о програму заштите учесника у 

кривичном поступку ("Службени гласник РС", бр. 85/05  

 

 

ДА  06. 2016.  Није 

предвиђен  

9 Правилник о облицима и начину 

вршења унутрашње контроле у 

Министарству унутрашњих послова 

Члан 172. Закона о полицији (Службени гласник РС, бр. 

101/2005,63/2009- одлука УС, 92/2011 о 64/2015)  

 

 

НЕ  06. 2016.  Није 

предвиђен  

10 Правилник о садржају и начину вођења 

евиденција о испуњености услова за 

учешће у саобраћају на путу возила и 

возача привредног друштва или другог 

правног лица, односно државног органа 

и органа јединице локалнe самоуправе и 

предузетника који врши превоз у 

друмском саобраћају, као и условима у 

погледу времена управљања и одмора 

возача 

Члан 297. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 - одлука УС и 55/2014)  

 

 

ДА  06. 2016.  Није 

предвиђен  

11 Правилник о техничком прегледу 

возила  

Члан 254. став 4, члан 255. став 9. и члан 256. став 1. 

Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 

 

 

ДА  09. 2016.  Није 

предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - 

одлука УС и 55/2014)  

12 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о стручном оспособљавању 

и усавршавању у Министарству 

унутрашњих послова 

Члан 153. став 2. тачка 2. и 5. Закона о полицији 

("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука 

УС, 92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

предвиђен  

13 Правилник о условима за остваривање 

права на наплату трошкова превоза 

запослених у Министарству 

унутрашњих послова 

Члан 147б. став2. Закона о полицији ("Службени гласник 

РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука УС, 92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

предвиђен  

14 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о врстама услуга чијим 

пружањем Министарство унутрашњих 

послова може да остварује допунска 

средства 

Члан 7. став 1. тачка 16а и члан 193. став 2. тачка 23. 

Закона о полицији("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 

63/2009 - одлука УС, 92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

15 Правилник о оцењивању постигнућа и 

завршном испиту полазника основне 

полицијске обуке 

Члан 153. став 2. тачка 5) Закона о полицији, "Службени 

гласник РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука Уставног суда, 

92/2011 и 64/2015  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

16 Правилник о изменама и допунама 

Правилника начину коришћења услуга 

одмора и рекреације у објектима 

Министарства унутрашњих послова 

Члан 7. и члан 193. став 2. тачка 23 Закона о полицији 

("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука 

УС, 92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

17 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о критеријумима за избор 

кандидата за полазнике стручног 

оспособљавања 

Члан 153. став 2. тачка 4) и 5) Закона о полицији, 

("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука 

Уставног суда, 92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

18 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о правима, обавезама и 

одговорности полазника стручног 

оспособљавања и усавршавања 

Члан 153. став 2. тачка 3) Закона о полицији, ("Службени 

гласник РС", бр. 101/2005, 63/2009 - одлука Уставног суда, 

92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  

19 Правилник о изменама и допунама 

Правилника o услугама исхране и 

смештаја у Министарству унутрашњих 

послова 

Члан 7. став 1. тачка 16а и члан 193. став 2. тачка 23. 

Закона о полицији ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 

63/2009 - одлука УС, 92/2011 и 64/2015)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

предвиђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Безбедно друштво  Влада   01  27.391.740.000 РСД   

06  347.612.000 РСД   

04  35.000.000 РСД   
 

Висок степен поверења грађана у рад Министарства као 

резултат ефикасног система очувања јавног реда и мира 

и заштите државне границе, друштва, грађана и имовине 

од свих облика угрожавања и безбедности саобраћаја, уз 

унапређене материјално-техничке капацитете и развој 

људских ресурса и стварене нормативно-правне 

претпоставке за ефикасније спровођење активности из 

надлежности Министарства у складу са стандардима ЕУ  

1.ПА.1 Администрација и управљање Влада   

 
01  24.099.008.000 РСД   

04  10.000.000 РСД   
 

Обезбеђени сви предуслови за обављање делатности из 

надлежности Министарства унутрашњих послова  

1.ПА.2 Материјално - технички 

капацитети 

Влада   

 
01  2.578.491.000 РСД   

04  25.000.000 РСД   
 

Обезбеђени материјално техничких капацитети 

неопходни за обављање делатности из надлежности 

Министарства унутрашњих послова 

1.ПА.3 Управљање Буџетским фондом 

за ванредне ситуације 

Влада   

 
01  106.000.000 РСД   

 

Створени услови за адекватно и благовремено реаговање 

у ванредним ситуацијама 

1.ПК.1 ИПА 2013 - Сектор 

унутрашњих послова - 

Твининг пројекат - Борба 

против организованог 

криминала (трговина људима, 

трговина дрогама, незаконита 

трговина оружјем, 

финансијске истраге) и 

набавка опреме (лабораторија) 

(АП) 

Влада   

 
06  210.182.000 РСД   

01  25.305.000 РСД   
 

Унапређени капацитети Управе криминалистичке 

полиције и Републичког јавног тужилаштва у истрагама 

и гоњењу организованог криминала који се односи на 

трговину људима, незакониту трговину оружјем, 

трговину дрогама, финансијске истраге; подигнута свест 

у вези са трговином људима и борби против незаконите 

трговине оружјем; постојећи законски оквир 

комплетиран и унапређен покривајћи све аспекте 

трговине људима (у вези са српским жртвама и другима 

који транзитирају кроз Србију), и унапређена законска 

основа / стандарди који покривају нове области у 

трговини дрогама; одузимање имовине стечене 

кривичним делом укључује анализу животног стила; 

унапређена међународна сарадња и координација у 

борби против трговине људима, незаконите трговине 

оружјем, трговине дрогама, финансијским истрагама; 

анализирани / мапирани постојећи капацитети и 

развијена мапа пута за акредитацију лабораторије у 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

складу са стандардима ЕУ; тренирани професионални 

службеници у физичко – хемијским лабораторијама (за 

анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова 

микро влакана и микро-маркирања боја) и 

токсиколошким лабораторијама и достигнута неопходна 

искустава за рад са ЕУ стандардима; процес 

акредитације започет: валидиране методе анализе које ће 

бити примењене у физичко – хемијским лабораторијама 

(за анализу: дрога, експлозива и трагова ватре, трагова 

микро влакана и микро-маркирања боја) и 

токсиколошким лабораторијама  

1.ПК.2 Програм прекограничне 

сарадње Хрватска - Србија 

„UXO“ – „Јачање капацитета 

српских и хрватских власти 

одговорних за управљање 

неексплодираним убојитим 

средствима и минама“  

Влада   

 
06  102.375.000 РСД   

01  23.442.000 РСД   
 

Ојачани капацитети укључених институција 

1.ПК.3 ИПА 2013 - Програм 

прекограничне сарадње Србија 

- Босна и Херцеговина 

„Заједничке активности на 

праћењу и сузбијању шумских 

пожара у Западној Србији“  

Влада   

 
06  35.055.000 РСД   

01  6.494.000 РСД   
 

Ојачани капацитети обе институције за брзо уочавање и 

реаговање у случају шумског пожара 

1.ПК.4 Набавка потребне опреме 

(патролних возила) у циљу 

проширења материјално 

техничких капацитета 

неопходних за рад полиције 

Влада   

 
01  30.000.000 РСД   

 

Осавремењивање возног парка Министарства патролним 

возилима 

1.ПК.5 Јачање оперативно-техничких 

капацитета 

Влада   

 
01  20.000.000 РСД   

 

Подизање капацитета Министарства осавремењивањем 

возног парка и смањење трошкова одржавања возила 

1.ПК.6 Видео надзор у саобраћају Влада   

 
01  328.000.000 РСД   

 

Повећање опште безбедности и безбедности учесника у 

саобраћају у Београду 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.7 Јачање материјално-техничких 

капацитета неопходних за рад 

саобраћајне полиције 

Орган   

 
01  75.000.000 РСД   

 

Јачање материјално-техничких капацитета неопходних 

за рад саобраћајне полиције у циљу повећања 

безбедности грађана у саобраћају 

1.ПК.8 Осавремењивање 

информационог система 

Министарства унутрашњих 

послова 

Орган   

 
01  100.000.000 РСД   

 

Осавремењивање информационог система МУП-а у 

циљу побољшања услуга грађанима 

2 Безбедан град Влада   01  33.587.958.000 РСД   
 

Очувана и унапређена безбедност на територији коју 

покривају полицијске управе и ефикасније остваривање 

права из области управних послова 

2.ПА.1 Организовање рада 

полицијских управа 

Влада   

 
01  33.587.958.000 РСД   

 

Очувана и унапређена безбедност на територији коју 

покривају полицијске управе 

3 Високо образовање у области 

безбедности 

Влада   04  136.000.000 РСД   

01  241.063.000 РСД   
 

Успостављање ефикасног система високог образовања за 

потребе Министарства унутрашњих послова као и за 

потребе других субјеката у сфери безбедносних послова 

3.ПА.1 Администрација и управљање Влада   

 
04  60.950.000 РСД   

01  241.063.000 РСД   
 

Обезбеђени предуслови за обављање основне и других 

делатности Криминалистичко-полицијског универзитета  

3.ПА.2 Материјално технички 

капацитети 

Влада   

 
04  75.050.000 РСД   

 

Обезбеђење материјално техничких капацитета 

неопходних за обављање делатности Криминалистичко -

полицијског универзитета 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

2. Министар Братислав Гашић 

3. Делокруг На основу члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство 

одбране обавља послове државне управе који се односе на: политику одбране и стратегијско планирање (стратегијски 

преглед одбране, стратегија одбране, планови и програми развоја система одбране и војна доктрина); међународну сарадњу 

у области одбране и војне сарадње; планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних 

друштава, других правних лица, предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ванредном стању и ратном стању; 

планирање, припремање и учешће у мултинационалним операцијама; учешће у цивилној заштити и обучавање за одбрану 

земље; израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа, привредних 

друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и других снага одбране у ванредном стању и ратном стању; 

војну обавезу, радну обавезу и материјалну обавезу; организовање веза и крипто заштите за потребе државних органа и 

Војске Србије; усклађивање организације веза и информатичких и телекомуникационих система у Републици Србији за 

потребе одбране; уређивање и припремање територије Републике Србије за потребе одбране; вођење јединствене евиденције 

о војним непокретностима и збирне евиденције покретних ствари; истраживање, развој, производњу и промет наоружања и 

војне опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране; безбедност значајну за одбрану; војно 

школство; здравствeну заштиту и здравствено осигурање војних осигураника; научноистраживачки рад и издавачку 

делатност од значаја за одбрану; статусна и друга питања професионалних припадника Војске Србије, као и друге послове 

који су одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима. Инспекторат одбране, као орган управе у саставу 

Министарства одбране, обавља инспекцијске послове који се односе на: усклађивање припрема за одбрану; спровођење 

одлука и аката председника Републике и Владе; стање оперативних и функционалних способности команди, јединица и 

установа Војске Србије; остваривање и усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом. 

Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна агенција, као органи управе у саставу Министарства одбране, обављају 

послове безбедности значајне за одбрану који су одређени законом којим се уређују војне службе безбедности и другим 

законима. 

4. Органи управе у саставу/имаоци 

јавних овлашћења 

Војнoбезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог одлуке о усвајању Годишњег 

плана употребе Војске Србије и других 

снага одбране у мултинационалним 

операцијама у 2016. години 

Одлука којом се усваја Годишњи план 

употребе Војске Србије и других снага 

одбране у мултинационалним 

операцијама у 2016. години, у складу са 

чланом 8. став 1. Закона о употреби 

Војске Србије и других снага у 

мултинационалним операцијама ван 

граница Републике Србије („Службени 

гласник РС“, број 88/09) 

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Предлог закона о производњи и промету 

наоружања и војне опреме  

Уређује начин производње и услове за 

промет наоружања и војне опреме  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  01. 2016.  

3 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о употреби Војске Србије и других 

снага одбране у мултинационалним 

операцијама ван граница Републике Србије 

Врши се измена појединих законских 

решења ради ефикасније примене 

одређених института.  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  01. 2016.  

4 Предлог одлуке о учешћу припадника 

Војске Србије у мултинационалним 

операцијама у 2016. години 

Одлука којом се одлучује о учешћу 

припадника Војске Србије у 

мултинационалним операцијама у 2016. 

години, у складу са чланом 8. став 3. 

Закона о употреби Војске Србије и 

других снага у мултинационалним 

операцијама ван граница Републике 

Србије („Службени гласник РС“, број 

88/09) 

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  01. 2016.  

5 Предлог закона о војном образовању Нормативно уређује специфичности 

образовања за потребе система одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

6 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о војној, радној и материјалној 

обавези 

Прописују се поједине одредбе закона у 

циљу ефикаснијег извршавања обавеза 

и отклањања нејасноћа уочених у 

поступку анализе спровођења закона  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  04. 2016.  

7 Предлог закона о здравственој заштити и 

здравственом осигурању војних 

осигураника 

Овим законом уређује се здравствена 

заштита војних осигураника, 

организација војно здравствене службе, 

права и обавезе корисника здравственог 

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  05. 2016.  



  

273 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

осигурања, права из обавезног 

здравственог осигурања, начин 

остваривања здравствене заштите и 

здравственог осигурања корисника 

права, организација и финансирање 

обавезног здравственог осигурања 

војних осигураника и осигураних лица 

и друга питања од значаја за систем 

здравствене заштите у Министарству 

одбране и Војсци Србије и здравственог 

осигурања корисника права  

8 Предлог закона о потврђивању Споразума 

о формирању Балканских медицинских 

снага 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум о формирању Балканских 

медицинских снага  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  

9 Предлог извештаја о стању припрема за 

одбрану у Републици Србији у 2015. 

години 

Члан 9. став 2. тачка 7) Закона о 

одбрани („Службени гласник РС“, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - 

др. закон и 10/15) прописује да Влада 

подноси Народној скупштини годишњи 

извештај о стању припрема за одбрану; 

Извештајем су обухваћени услови у 

којима су вршене припреме за одбрану 

у Републици Србији, стратегијско-

доктринарно и нормативно-правно 

уређење система одбране, стање и 

функционисање припрема за одбрану 

субјеката планирања припрема за 

одбрану, стање људских и материјалних 

ресурса у систему одбране, 

финансирање одбране, сарадња у 

припремању и спровођењу планова 

одбране и извршавању задатака у 

одбрани и проблеми у планирању и 

реализацији припрема за одбрану у 

Републици Србији  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

10 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум између Владе Републике 

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Јужноафричке Републике о сарадњи у 

области одбране 

Србије и Владе Јужноафричке 

Републике о сарадњи у области одбране  

11 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Арапске Републике Египат о сарадњи у 

области одбране 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум између Владе Републике 

Србије и Владе Арапске Републике 

Египат о сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

12 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о сарадњи у 

области одбране 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум између Владе Републике 

Србије и Владе Савезне Републике 

Немачке о сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

13 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Словачке Републике о сарадњи у области 

одбране 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум између Владе Републике 

Србије и Владе Словачке Републике о 

сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

14 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Државе Израел о сарадњи у области 

одбране 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум између Владе Републике 

Србије и Владе Државе Израел о 

сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

15 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Катар о сарадњи у области 

одбране 

Закон којим се потврђује наведени 

споразум између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Катар о 

сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

16 Предлог дугорочног плана и програма 

развоја система одбране Републике Србије 

Члан 9. став 2. тачка 4) Закона о 

одбрани („Службени гласник РС“, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 - др. закон, 104/09 - 

др. закон и 10/15) прописује да Народна 

скупштина усваја Дугорочни план 

развоја система одбране Републике 

Србије; то је документ планирања 

одбране у којем се утврђују дугорочни 

циљеви и приоритети развоја система 

одбране, будуће способности система 

одбране, садржај и динамика развоја 

система одбране, финансирање система 

одбране и друга питања од значаја за 

функционисање и развој система 

одбране 

Стратегија одбране Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о прихватању 

Програма дугорочног 

стамбеног кредитирања 

професионалних војних лица за 

2016. годину 

Члан 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

103/15) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Програмом се планира решавање 

стамбеног питања за око 300 лица 

 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  02. 2016.  

2 Закључак о прихватању 

Годишњег програма рада 

Буџетског фонда за наоружање 

и војну опрему 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14), а у вези са чланом 61. 

и чл. 64.-67. Закона о буџетском 

систему и Одлуком о образовању 

Буџетског фонда за наоружање и 

војну опрему („Службени гласник 

РС”, број 27/15 

Одобрењем годишњег програма рада 

Буџетског фонда за наоружање и војну 

опрему, Министарство одбране би 

покренуло процедуру набавке средстава 

по плану  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  02. 2016.  

3 Уредба о основном 

коефицијенту плате према чину 

и дужности, односно задацима 

и пословима које 

професионални припадник 

Војске Србије обавља за време 

службе у иностранству 

Члан 90. ст. 2. и 3., а у вези са 

чланом 134. тачка 8) Закона о 

Војсци Србије („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 

101/10 – др. закон, 10/15, 88/15-

УС) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Уредбом се ближе уређују основни 

коефицијенти плате професионалних 

припадника Војске Србије који су 

упућени на службу у иностранству, 

према чину, дужностима, задацима и 

пословима које обављајуу иностранству  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  02. 2016.  

4 Уредба о оцењивању 

професионалних војних лица 

Члан 65. став 2. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

Уређује се оцењивање професионалних 

војних лица ради утврђивања успеха у 

служби, одлучивања о унапређивању, 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  



276 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

закон, 10/15, 88/15-УС) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14). 

подстицања на стручно усавршавање и 

веће залагање у служби.  

5 Уредба о престанку 

професионалне војне службе за 

време ратног стања 

Члан 119. став 2. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Уређује се престанак професионалне 

војне службе за време ратног стања  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

6 Закључак о усвајању Програма 

коришћења средства Буџетског 

фонда за финансирање 

стамбених потреба 

професионалних припадника 

Вojске Србије и запослених у 

Министарству одбране 

Републике Србије у 2016. 

године 

Члан 8. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

103/15) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Дефинисање задатака из области 

стамбеног збрињавања и уређење 

наменског трошења средства 

прикупљених од откупа станова  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  

7 Закључак о доношењу 

акционог плана за спровођење 

Стратегије одбране Републике 

Србије 

Члан 12. став 2. тачка 2а) Закона о 

одбрани („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон и 10/15) и члан 

43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

На основу опредељења и начела 

политике одбране, исказаних у 

Стратегији одбране Републике Србије, 

имајући у виду потребу достизања, 

очувања и унапређења стања система 

одбране Републике Србије, утврђене су 

активности које ће се остваривати у 

периоду важења Стратегије одбране 

Републике Србије. Ради постизања 

жељених резултата и остваривања 

циљева утврђених Стратегијом одбране 

Републике Србије, Акционим планом 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  04. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

одређене су институције надлежне за 

спровођење активности, као и временски 

оквир за њихову реализацију  

8 Уредба о условима и начину 

прибављања, располагања и 

коришћења покретних 

средстава у мултинационалним 

операцијама ван граница 

Републике Србије и њиховом 

враћању у земљу 

Члан 40. став 2. Закона о употреби 

Војске Србије и других снага 

одбране у мултинационалним 

операцијама ван граница 

Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 88/09) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Уређује услове и начин прибављања и 

располагања и коришћења покретних 

ствари у мултинационалним 

операцијама ван граница Републике 

Србије и њиховом враћању у земљу  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  04. 2016.  

9 Уредба о изгледу и начину 

коришћења знака, симбола и 

других обележја, означавању и 

другим елементима визуелног 

идентитета Министарства 

одбране 

Члан 14.а став 2. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15) 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 и 44/14) 

Уређује се изглед и начину коришћења 

знака, симбола и других обележја, 

означавање и други елементи визуелног 

идентитета Mинистарства одбране  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  04. 2016.  

10 Уредба о обучавању грађана за 

одбрану земље 

Члан 60а. Закона одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Овом уредбом уређује се начин 

обучавања грађана за одбрану земље  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  04. 2016.  

11 Закључак о усвајању Акционог 

плана за примену Стратегије 

националне безбедности 

Републике Србије 

Члан 12. став 2. тачка 2а) Закона о 

одбрани („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон и 10/15) и члан 

Акционим планом утврђени су циљеви и 

активности, институције које су 

надлежне да реализацију активности и 

временски оквир за реализацију 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  04. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

утврђених активности за спровођење 

Стратегије националне безбедности 

Републике Србије. Активности за 

спровођење Стратегије националне 

безбедности Републике Србије утврђене 

су на основу исказаних опредељења, 

циљева и начела политике националне 

безбедности, имајући у виду потребу 

достизања, очувања и унапређења стања 

националне безбедности Републике 

Србије. Акционим планом одређене су 

институције које су одговорне и 

надлежне за планирање, координацију, 

реализацију и праћење циљева и 

активности за спровођење Стратегије 

националне безбедности Републике 

Србије. Елементи система националне 

безбедности имају обавезу да сходно 

делокругу свога рада реализују 

активности које се предузимају на 

спровођењу Стратегије националне 

безбедности Републике Србије. Такође, 

подршка јавности и друштвених 

институција представљају битан услов 

за остваривање високог степена 

мобилности расположивих ресурса и 

координације рада државних 

институција ради реализације Акционог 

плана за спровођење Стратегије 

националне безбедности Републике 

Србије.  

12 Уредба о начелима и 

критеријумима за унутрашње 

уређење и систематизацију 

радних места у Министарству 

одбране 

Члан 3. став 6. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС“, 

бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

Прописују се начела и критеријуми за 

унутрашње уређење и систематизацију 

радних места у Министарству одбране, 

што укључује и Генералштаб Војске 

Србије  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

13 Одлука о измени Одлуке о 

одређивању великих техничких 

система од значаја за одбрану 

Члан 70. став 3. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник”, бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Одлуком се одређују велики технички 

системи од значаја за одбрану и 

техничка средства од значаја за 

функционисање тих система у 

областима од значаја за одбрану, 

прописује се поступак обавештавања о 

избору, изградњи и развоју тих система, 

набавкама техничких средстава и начин 

обезбеђења техничких средстава и 

постављању захтева за њихово 

усклађивање с потребама одбране земље  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  

14 Уредба о основима и мерилима 

за увећање плате и другим 

новчаним примањима 

професионалном припаднику 

Воске Србије за време рада у 

иностранству 

Члан 90а. ст. 2. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14 

Уредбом се уређују основе и мерила за 

увећање плате префесионалним 

припадницима Војске Србије упућеним 

на рад у иностранству на основу 

закључених међународних уговора  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  

15 Уредба о начину и поступку 

спровођења јавног конкурса и 

пријему цивилних лица на 

службу у Војсци Србије без 

јавног конкурса 

Члан 122а Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09 и 101/10 – др. закон, 

10/15, 88/15-УС) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05- 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Уређује се начин и поступак спровођења 

јавног конкурса и пријема цивилних 

лица на службу у Војсци Србије без 

јавног конкурса  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  10. 2016.  

16 Уредба о стањима у служби и 

унапређивању професионалних 

војних лица 

Чл. 64. и 79. Закона о Војсци 

Србије („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС) и члан 42. 

став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

Уређује се начин и услови постављења 

професионалних војних лица на 

дужност, премештај, регулисање других 

стања у служби за време мира, 

распоређивање на одговарајуће 

дужности и начин решавања других 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

питања која произилазе из односа у 

служби за време ратног стања, као и 

начин и услови унапређивања ПВЛ у 

виши чин  

17 Уредба о условима и начину 

остваривања 

научноистраживачке 

делатности у области одбране 

Члан 35. став 6. Закона о 

научноистраживачкој делатности 

(„Службени гласник РС”, бр. 

110/05, 50/06-исправка, 18/10) и 

члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Уредбом се регулишу услови и начин 

остваривања научноистраживачке 

делатности у области одбране, као и 

положај истраживача, у погледу 

особености везаних за циљеве и природу 

истраживања од значаја за одбрану  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  

18 Уредба о областима научних и 

других истраживања од значаја 

за одбрану земље и о начину и 

поступку за издавање одобрења 

за вршење тих истраживања 

заједно са страним лицима или 

за потребе страних лица 

Члан 71а) став 3. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 

116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон и 10/15) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05- исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Уредбом се регулишу области научних и 

других истраживања од значаја за 

одбрану као и поступак за издавање 

одобрења за вршење истраживања у 

областима од значаја за одбрану земље 

када та истраживања врше државни 

органи и правна лица са страним лицима 

или за потребе страних лица  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПAA 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о поступку за утврђивање 

постојања, висине и накнаде штете у 

Војсци Србије и условима и начину 

преношења овлашћења за одлучивање о 

накнади штете на старешине Војске Србије 

Члан 178. Закона о Војсци Србије („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС) , а у вези са чланом 105. 

став 3. и чланом 106. став 3. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 

88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  01. 2016.  није предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПAA 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

2 Правилник о висини стипендије 

професионалном припаднику Војске 

Србије за време школовања у иностранству 

Члан 95. став. 3. Закона о Војсци Србије, а у 

вези са чланом 134. тачка 8) („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  01. 2016.  није предвиђен  

3 Правилник о критеријумима и поступку за 

оцењивање цивилних лица на служби у 

Војсци Србије 

Члан 127. став 2.предвиђен изменама и 

допунама Закона о Војсци Србије („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  02. 2016.  05. 2015.  

4 Правилник о начину и поступку за 

опремање и развој Војске Србије 

наоружањем и војном опремом 

Члан 178. Закона о Војсци Србије („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. 

закон, 10/15, 88/15-УС) , а у вези са чланом 105. 

став 3. и чланом 106. став 3. Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 

88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  05. 2015.  

5 Правилник о евиденцијама који садржи 

податке о служби професионалних 

припадника Војске Србије 

Члан 31а став 4. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 

101/10 – др. закон, 10/15, 88/15-УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  05. 2015.  

6 Инструкција о начину спровођења 

Програма дугорочног стамбеног 

кредитирања професионалних војних лица 

Војске Србије за 2016. годину 

Члан 48. став 1. Закона о државној управи 

(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 

95/10 и 99/14) и Закључак о прихватању 

Програма дугорочног стамбеног кредитирања 

професионалних војних лица за 2016. годину 

 

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  03. 2016.  није предвиђен  

7 Правилник о заштитним зонама око војних 

комплекса, војних објеката и објеката војне 

инфраструктуре 

Члан 14. став 2. тачка 27) Закона о одбрани 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 

88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  05. 2016.  05. 2015.  

8 Упутство о регрутовању и попуни Војске 

Србије у миру и рату 

Члан 13. Закона о војној, радној и материјалној 

обавези („Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 

95/10)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  05. 2016.  није предвиђен  

9 Правилник о накнади трошкова у вези са 

вршењем службе у иностранству 

Члан 93. Закона о Војсци Србије, а у вези са 

чланом 134. тачка 9) („Службени гласник РС”, 

бр. 116/07, 88/09 и 101/10 – др. закон, 10/15, 

88/15-УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  није предвиђен  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПAA 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

10 Правилник о захтевима и мерама у 

поступку планирања и изградње 

инвестиционих објеката од значаја за 

одбрану у погледу потреба одбране земље 

Члан 68. став 5. Закона о одбрани („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  05. 2015.  

11 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о планирању, изградњи и 

одржавању објеката инфраструктуре које 

користе Министарство одбране и Војска 

Србије 

Члан 45. став 1. тачка 4) и став 5. Закона о 

одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 

88/09, 88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  05. 2015.  

12 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о начину прибављања, 

располагања, коришћења, управљања, 

одржавања и вођења евиденције и о упису 

права на непокретним стварима за посебне 

намене 

Члан 105. став 3. Закона о одбрани („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  06. 2016.  05. 2015.  

13 Упутство о начину организације и 

спровођења обуке за обављање стручних 

послова планирања одбране 

Члан 14. став 3. Закона о одбрани („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15) и тачка 140. Упутства о 

методологији за израду планова одбране 

(Закључак Владе пов. 05 Број: 00-275/2009 од 

25. јуна 2009. године и пов. 05 Број: 00-14/2010)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  09. 2016.  није предвиђен  

14 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о раду Војнобезбедносне 

агенције  

Члан 12. став 2, члан 32, члан 33. став 4. и члан 

44. став 2. Закона о Војнобезбедносној агенцији 

и Војнообавештајној агенцији („Службени 

гласник РС”, бр. 88/09, 55/12- УС и 17/13)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  11. 2016.  није предвиђен  

15 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о финансијском пословању у 

Министарству одбране и Војсци Србије 

Члан 44. став 2. и члан 104. став 5. Закона о 

одрбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 

88/09, 88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  11. 2016.  није предвиђен  

16 Правилник о пословима и радним местима 

и условима за остваривање посебних права 

по основу вршења специфичне војне 

службе и службе под отежаним условима 

Члан 16. став 3. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 

101/10 – др. закон, 10/15, 88/15-УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  11. 2016.  05. 2015.  

17 Правилник о елементима и критеријумима 

за оцену стања метролошке делатности, 

безбедности и здравља на раду, заштите од 

пожара и експлозија, заштите животне 

средине и заштите добробити животиња 

Члан 18. став 1. Закона о одбрани („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  05. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПAA 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

18 Правилник о организовању, планирању, 

спровођењу и развоју научноистраживачке 

делатности у Министарству одбране и 

Војсци Србије 

Члан 71. став 5. Закона о одбрани („Службени 

гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 

104/09 - др.закон, 10/15)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  05. 2015.  

19 Одлука о критеријумима за утврђивање 

листе кандидата за постављење на 

формацијско место вишег чина и 

унапређење у виши чин 

Члан 58. став 1. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 

101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15-Одлука УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  није предвиђен  

20 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о раду унутрашње контроле 

Војнобезбедносне агенције 

Члан 57. Закона о Војнобезбедносној агенцији и 

Војнообавештајној агенцији („Службени 

гласник РС”, бр. 88/09, 55/12- УС и 17/13)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  није предвиђен  

21 Правилник о програму, начину и поступку 

полагања посебног стручног испита војних 

службеника 

Члан 123. став 3. Закона о Војсци Србије 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09 и 

101/10 – др. закон, 10/15, 88/15-УС)  

Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  05. 2015.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Операције и 

функционисање 

Министарства одбране 

и Војске Србије 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

09  1.400.000.000 РСД   

13  1.250.000.000 РСД   

01  52.555.881.000 РСД   

04  582.721.000 РСД   
 

Министарство одбране и Војска Србије обезбеђују 

заштиту одбрамбених интереса Републике Србије и 

активно учествују у изградњи и очувању мира у региону и 

свету.  

1.ПА.1 Функционисање 

Министарства одбране 

и Војске Србије (АП) 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

09  100.000.000 РСД   

13  270.000.000 РСД   

01  17.405.319.000 РСД   

04  487.100.000 РСД   
 

Обезбеђена је усклађеност доктринарних дела са 

стратегијским документима. Међународна сарадња у 

области одбране доприноси остваривању виталних 

одбрамбених интереса Републике Србије Управљање 

људским ресурсима обезбеђује попуну Министарства 

одбране и Војске Србије, развој кадрова, развој и 

унапређење културе и традиције у складу са потребама 

Министарства одбране и Војске Србије. Припреме 

субјеката одбране стварају услове за одбрану Републике 

Србије. Ефикасна и економична реализација активности 

Научноистраживачке делатности у циљу одржања и 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

унапређења оперативне способности Војске Србије. 

Заштита ресурса одбране усклађена је са потребама 

Министарства одбране и Војске Србије. Реализацијом 

текућих задатака донета је нормативно правна регулатива 

и обезбеђен живот и рад материјалних ресурса. Позитивна 

слика јавног мњења о систему одбране. Издавачка и 

штампарска делатност је спроведена. Обављени су 

инспекцијски послови. Успостављена сарадња 

Инспектората одбране са инспекцијама других држава и 

нашим државним органима. Обучени усавршен кадар за 

стручно обављање инспекцијских послова. Унапређен 

ниво здравствене заштите војних и цивилних 

осигураника. Унапређен ниво ветеринарске заштите. 

Реализован је упис кадета је у складу са Планом 

школовања и усавршавања у Министарству одбране и 

Војсци Србије. Повећан квалитет школовања на 

Универзитету одбране. Повећан је број уписаних 

припадника страних оружаних снага као и 

самофинансирајућих студената. Опремљени 

организациони делови Министарства одбране и Војске 

Србије. Донета су решења о усвајању просторних и 

урбанистичких планова свих нивоа и донета су решења о 

усвајању главних пројеката. Завршена је изградња 

објеката у складу са плановима. Завршено је 

инвестиционо одржавање објеката у складу са плановима. 

Послови обављени квалитетно и на време, ефикасно и 

ажурно поступање у складу са надлежностима. 

Протоколарне активности. Смањен број безбедносних 

инцидената у Министарству одбране и Војсци Србије. 

Развијена дипломатска функција. Развијена обавештајно 

оперативна функција. Интерна ревизија у Министарству 

одбране има довољан број ревизора који ће моћи да 

покрију основне области пословања Министарства 

одбране. Интерни ревизори имају знања која ће им 

омогућити квалитетан рад на ревизијама у свим 

системима. Одржане су функционалне способности 

Генералштаба Војске Србије и реализовани су годишњи 

планови контрола из надлежности Генералштаба Војске 

Србије. Декларисане јединице су оперативно способне 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

према „Концепту оперативних способности, евалуација и 

извештавање (OCC E&F)”. Реализoвани су годишњи 

планови позивања и обуке резервног састава. Копнена 

војска је извршила задатке у оквиру додељених мисија у 

земљи и иностранству. Одржане су оперативне и 

функционалне способности Копнене војске за извршење 

мисија и задатака. Логистичка подршка је обезбедила 

функционисање Копнене војске. Спречен значајнији пад 

способности делотворне употребе снага за контролу и 

заштиту суверенитета ваздушног простора Републике 

Србије, одржан потребан ниво оперативних способности 

за извршавање задатака ваздухопловне подршке снага 

Копнене Војске у земљи уз очување и унапређење нивоа 

безбедности летења и безбедности извршавања свих 

задатака. Одржан достигнути степен обучености команди 

за извршавање задатака у процесу оперативног планирања 

и командовања снагама у операцијама, одржан ниво 

обучености јединица, послуга и посада за извршавање 

тежишних задатака мисије, а индивидуална обученост је 

на врлодобром нивоу. Спречен је значајнији пад нивоа 

техничке исправности перспективних ракетно-техничких 

и радарско-рачунарских средстава, подигнут ниво 

исправности перспективних ваздухоплова, настављене су 

и интензивиране активности у процесу опремања 

Ваздухопловства и противваздухопловне одбране 

кључним борбеним системима. Систем обуке у Команди 

за обуку обезбеђује извршавање мисија и задатака 

Команде за обуку, а оцена обучености је врло добар 4. 

Обука Територијалних снага је усклађена са обезбеђеним 

материјалним и финансијским средствима за обуку. 

Одржане су оперативне способности Територијалних 

снага и унапређене функционалне способности Команде 

за обуку за извршавање додељених мисија и задатака. 

Логистичка подршка обезбеђује функционисање Команде 

за обуку. Опремање Војске Србије наоружањем и војном 

опремом реализовано је у складу са планом. Научно 

истраживачка делатност у Војсци Србије реализована је у 

складу са планом.  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.2 Мултинационалне 

операције (АП) 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  1.092.749.000 РСД   
 

Међународна сарадња у области одбране доприноси 

остваривању виталног одбрамбеног интереса Републике 

Србије. Војска Србије активно учествује у изградњи и 

очувању мира у региону и свету. 

1.ПА.3 Администрација и 

управљање 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  32.856.792.000 РСД   
 

Послови обављени квалитетно и на време, ефикасно и 

ажурно поступање у складу са надлежностима. 

Правовремено израђени планови, извештаји и прописи у 

области финансијског пословања.  

1.ПА.4 Попуна ратних 

материјалних резерви 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  240.000.000 РСД   
 

Обезбеђен је пројектовани ниво ратних материјалних 

резерви. 

1.ПА.5 Ванредне ситуације Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  10.100.000 РСД   
 

Унапређене способности за ангажовање на задацима 

заштите и спасавања. 

1.ПА.6 Изградња и одржавање 

стамбеног простора 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

13  80.000.000 РСД   

09  300.000.000 РСД   
 

Завршена је изградња стамбеног простора у складу са 

плановима. Завршено је инвестиционо одржавање 

стамбеног простора у складу са плановима. 

1.ПА.7 Унапређење стања у 

области наоружања и 

војне опреме и 

одржавање средстава 

(АП) 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

13  900.000.000 РСД   

09  1.000.000.000 РСД   

01  2.000 РСД   
 

Одржавање нивоа оперативних способности Војске 

Србије кроз елемент набавке нових средстава наоружања 

и војне опреме. Реализован план фонда за истраживање, 

развој и успостављање капацитета у области производње 

наоружања и војне опреме. Реализован план фонда за 

освајање и извршење ремонта и модернизације 

наоружања и војне опреме. 

1.ПА.8 Унапређење стања у 

области војног 

образовања и војне 

научноистраживачке 

делатности 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

04  95.621.000 РСД   

01  6.000 РСД   
 

Реализован план Буџетског фонда за едукацију. Повећан 

број акредитованих студијских програма. Повећана 

просечна евалуциона оцена наставника од стране кадета. 

1.ПК.1 Стамбено кредитирање Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  300.000.000 РСД   
 

Реализацијом Програма дугорочног стамбеног 

кредитирања професионалних војних лица Војске Србије 

повећан је број професионалних војних лица која имају 

решено стамбено питање на трајној основи. 

1.ПК.2 Изградња хангара на 

аеродрому Батајница 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  10.000.000 РСД   
 

Завршена је изградња објекта хангара на аеродрому у 

Батајници.  
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Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.3 Гасификација 

комплекса ТРЗ Чачак 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  100.000.000 РСД   
 

Завршена је гасификација комплекса у ТРЗ "Чачак". 

Достигнут је осамдесет процената степен извршења у 

првој години.  

1.ПК.4 Модернизација авиона 

Г-4 у Г-4 МД 

Влада  Стратегија одбране 

Републике Србије 

 

01  540.913.000 РСД   
 

Побољшане техничко тактичке карактеристике борбеног 

авиона Г-4 у складу са усвојеним програмским 

документима. 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

2. Министар Ивица Дачић 

3. Делокруг На основу члана 13. Закона о министарствима („Службени гласник“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство спољних послова 

обавља послове државне управе који се односе на: спољну политику и одржавање односа Републике Србије с другим државама, 

међународним организацијама и институцијама; праћење међународних односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов 

развој; закључивањe, потврђивањe и примену међународних уговора; заштиту права и интереса Републике Србије и њених држављана 

и правних лица у иностранству; област односа Републике Србије с дијаспором и Србима у региону; обавештавање стране јавности о  

политици Републике Србије; праћење делатности страних средстава јавног информисања које се односе на Републику Србију; 

прикупљање, анализу, процену и достављање података који се односе на стране државе, међународне организације, групе и појединце, 

од значаја за процес утврђивања и вођења спољне политике; припрему учешћа представника Републике Србије на међународним 

конференцијама или преговорима за закључивање међународних уговора; послове везане за акредитоване званичне представнике држава 

и међународних организација; прикупљање, чување и објављивање документације о спољној политици Републике Србије, као и друге 

послове који су одређени законом којим се уређују спољни послови и другим законима. Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у 

региону, као орган управе у саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе 

на: праћење положаја држављана Републике Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова за 

остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и 

културне самобитности српског народа изван Републике Србије; побољшање веза исељеника, држављана Републике Србије који живе у 

иностранству и њихових организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана Републике Србије у иностранству, 

о политици Републике Србије; помоћ у процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије и држављана 

Републике Србије који живе у иностранству у политички, економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику 

Србију, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Грузије о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Грузије о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Киргиске Републике о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Киргиске Републике о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  02. 2016.  

3 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Португал о запошљавању 

чланова породице дипломатског и конзуларног особља  

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Португал о запошљавању чланова 

породице дипломатског и конзуларног особља  

 

 

НЕ  03. 2016.  

4 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Италије о запошљавању 

чланова породица особља дипломатско-конзуларних 

представништва  

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Италије о запошљавању чланова 

породица особља дипломатско-конзуларних 

представништва  

 

 

НЕ  07. 2016.  

5 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Савезне Републике Немачке о 

заснивању радног односа чланова породице чланова 

дипломатског или конзуларног представништва 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Савезне Републике Немачке о заснивању 

радног односа чланова породице чланова дипломатског 

или конзуларног представништва  

 

 

НЕ  09. 2016.  

6 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Краљевине Бахреин о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Краљевине Бахреин о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

7 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Државе Катар о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Државе Катар о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

8 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Државе Брунеј Дарусалам о укидању 

виза 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Државе Брунеј Дарусалам о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

9 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Малезије о укидању виза  

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Малезије о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

10 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Боливарске Републике Венецуеле о 

укидању виза за носиоце обичних пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Боливарске Републике Венецуеле о укидању 

виза за носиоце обичних пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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11 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Арапске Републике Египат о укидању 

виза за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Арапске Републике Египат о укидању виза за 

носиоце дипломатских, службених и специјалних 

пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

12 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Панаме о укидању виза 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Панаме о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

13 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Парагвај о укидању виза  

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Парагвај о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

14 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Колумбије о укидању виза 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Колумбије о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

15 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Етиопије о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Етиопије о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

16 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Омана о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Омана о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

17 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Замбије о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Замбије о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

18 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Кеније о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Кеније о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

19 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Мјанмарске Уније о 

укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Мјанмарске Уније о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

20 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Ирак о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Ирак о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

21 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Гватемале о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Гватемале о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

22 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Краљевине Камбоџе о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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23 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Јужноафричке Републике о укидању 

виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Јужноафричке Републике о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

24 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Никарагве о укидању виза 

за носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Никарагве о укидању виза за 

носиоце дипломатских, службених и званичних пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

25 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Индонезије о укидању 

виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Индонезије о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

26 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Туркменистан о укидању 

виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Туркменистан о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

27 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Таџикистан о укидању 

виза за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Таџикистан о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

28 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Краљевине Тајланд о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

29 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Филипини о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Филипини о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

30 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Бангладеш о укидању виза 

за носиоце дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Бангладеш о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

31 Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Француске о запошљавању 

чланова породице особља дипломатско-конзуларних 

представништава  

Потврђује се Споразум између Владе Републике Србије 

и Владе Републике Француске о запошљавању чланова 

породице особља дипломатско-конзуларних 

представништава  

 

 

НЕ  11. 2016.  

32 Предлог закона о потврђивању Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и Владе Комонвелта Аустралије 

о запошљавању издржаваних чланова породице дипломатског и 

конзуларног особља  

Потврђује се Меморандум о разумевању између Владе 

Републике Србије и Владе Комонвелта Аустралије о 

запошљавању издржаваних чланова породице 

дипломатског и конзуларног особља  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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1 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће представника Републике 

Србије на тромесечним седницама 

Савета безбедности по питању 

Извештаја генералног секретара 

Уједињених нација о раду УНМИК 

(АП) 

Члан 43. Став 3. Закона о Влади (,,Сл. 

гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

представника Републике Србије на 

тромесечним седницама Савета 

безбедности по питању Извештаја 

генералног секретара Уједињених 

нација о раду УНМИК  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре током четврте 

заједничке седнице Владе Републике 

Србије и Владе Републике Италије у 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

током четврте заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Италије у Републици 

Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети министра иностраних 

послова Републике Финске 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

министра иностраних послова 

Републике Финске Републици 

Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

4 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на 199. и 200. заседању 

Извршног одбора УНЕСКО у Паризу 

(АП) 

Члан 43 Став 2 Закона о Влади (Сл. гласник 

РС бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 199. 

и 200. заседању Извршног одбора 

УНЕСКО у Паризу  

 

 

НЕ  01. 2016.  

5 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије на трилатералном 

састанку министара спољних 

послова Републике Србије, 

Републике Италије и Републике 

Албаније у Републици Италији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на трилатералном 

састанку министара спољних 

послова Републике Србије, 

Републике Италије и Републике 

Албаније у Републици Италији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

6 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe на трилатералном 

састанку министара спољних 

послова Републике Србије, 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05--исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe на трилатералном 

састанку министара спољних 

послова Републике Србије, 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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Републике Италије и Републике 

Албаније у Републици Италији 

Републике Италије и Републике 

Албаније у Републици Италији  

7 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима током четврте 

заједничке седнице Владе Републике 

Србије и Владе Републике Италије у 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

током четврте заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Италије у Републици 

Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

8 Закључак о усвајању Основе за 

преговоре о утврђивању граничне 

линије између Републике Србије и 

Босне и Херцеговине и именовање 

председника и чланова делегације 

Републике Србије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Усваја се Основа за преговоре о 

утврђивању граничне линије између 

Републике Србије и Босне и 

Херцеговине и именовање 

председника и чланова делегације 

Републике Србије  

 

 

НЕ  01. 2016.  

9 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

седишту НАТО у Бриселу 

(Краљевина Белгија) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

седишту НАТО у Бриселу 

(Краљевина Белгија)  

 

 

НЕ  01. 2016.  

10 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

седишту НАТО у Бриселу 

(Краљевина Белгија) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

седишту НАТО у Бриселу 

(Краљевина Белгија)  

 

 

НЕ  01. 2016.  

11 Закључак о образовању 

преговарачког тима за вођење 

преговора о изменама Техничког 

аранжмана између Владе Републике 

Србије и снага Европске уније 

(ЕУФОР) у вези са транзитним 

договорима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) 

Образован преговарачки тим за 

вођење преговора о изменама 

Техничког аранжмана између Владе 

Републике Србије и снага Европске 

уније (ЕУФОР) у вези са транзитним 

договорима 

 

 

НЕ  01. 2016.  

12 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на Сегменту за високе 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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званичнике Савета УН за људска 

права (AП)  

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 - 

УС и 44/14) 

Сегменту за високе званичнике 

Савета УН за људска права  

13 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће председника Владе 

Републике Србије на Светском 

економском форуму у Давосу (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

председника Владе Републике 

Србије на Светском економском 

форуму у Давосу  

 

 

НЕ  01. 2016.  

14 Закључак о усвајању Основе за 

преговоре о утврђивању граничне 

линије између Републике Србије и 

Црне Горе и именовање председника 

и чланова делегације Републике 

Србије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Усваја се Основа за преговоре о 

утврђивању граничне линије између 

Републике Србије и Црне Горе и 

именовање председника и чланова 

делегације Републике Србије  

 

 

НЕ  01. 2016.  

15 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Републици Малти 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Републици Малти  

 

 

НЕ  01. 2016.  

16 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Замбији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Замбији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

17 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра задуженог за спољне 

послове Султаната Оман Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

задуженог за спољне послове 

Султаната Оман Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

18 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Француске Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Француске Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

19 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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спољних послова Сједињеним 

Америчким Државама 

спољних послова Сједињеним 

Америчким Државама  

20 Закључак о прихватању Платформе 

за посету министра иностраних 

послова Арапске Републике Египат 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

министра иностраних послова 

Арапске Републике Египат 

Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

21 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Арапске Републике Египат 

Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Арапске 

Републике Египат Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

22 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Замбији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Замбији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

23 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Анголе Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Анголе Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

24 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у Адис 

Абеби, Федеративна Демократска 

Република Етиопија 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у Адис 

Абеби, Федеративна Демократска 

Република Етиопија  

 

 

НЕ  01. 2016.  

25 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србијe Републици Малти 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Републици Малти  

 

 

НЕ  01. 2016.  

26 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Анголе Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Анголе Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  
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27 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра задуженог за спољне 

послове Султаната Оман Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

задуженог за спољне послове 

Султаната Оман Републици Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

28 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра спољних послова 

Републике Ирак Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра спољних 

послова Републике Ирак Републици 

Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

29 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра спољних послова 

Републике Ирак Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра спољних 

послова Републике Ирак Републици 

Србији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

30 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Народној 

Републици Кини 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Народној 

Републици Кини  

 

 

НЕ  01. 2016.  

31 Закључак о усвајању Основе за 

преговоре о утврђивању граничне 

линије и припрему уговора о 

државној граници између Републике 

Србије и Републике Хрватске и 

именовање председника и чланова 

делегације Републике Србије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Усваја се Основа за преговоре о 

утврђивању граничне линије и 

припрему уговора о државној 

граници између Републике Србије и 

Републике Хрватске и именовање 

председника и чланова делегације 

Републике Србије  

 

 

НЕ  01. 2016.  

32 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Индији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Индији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

33 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Малезији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Малезији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

34 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће министра спољних 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Платформе за учешће 

министра спољних послова 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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послова Републике Србије на 

састанку Савета за стабилизацију и 

придруживање Републике Србије и 

Европске уније (АП) 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14)  

Републике Србије на састанку 

Савета за стабилизацију и 

придруживање Републике Србије и 

Европске уније  

35 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Народној Републици Кини 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Народној Републици Кини  

 

 

НЕ  01. 2016.  

36 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици Грчкој 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици Грчкој  

 

 

НЕ  01. 2016.  

37 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Републици Грчкој 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици Грчкој  

 

 

НЕ  01. 2016.  

38 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре током друге заједничке 

седнице Владе Републике Србије и 

Владе Републике Кипар у Никозији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади (“Службени 

гласник РС”, бр. 55/ 05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

током друге заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Кипар у Никозији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

39 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Републици Индији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Републици Индији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

40 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Малезији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Малезији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

41 Закључак о прихватању Извештаја о 

другој заједничкој седници Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Кипар у Никозији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади (“Службени 

гласник РС”, бр. 55/ 05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о другој 

заједничкој седници Владе 

Републике Србије и Владе 

Републике Кипар у Никозији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

42 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом учешћа 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом учешћа председника 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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председника Владе Републике 

Србије на 52. Минхенској 

безбедносној конференцији (Савезна 

Република Немачка) 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Владе Републике Србије на 52. 

Минхенској безбедносној 

конференцији (Савезна Република 

Немачка)  

43 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на 52. Минхенској безбедносној 

конференцији (Савезна Република 

Немачка) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на 52. Минхенској безбедносној 

конференцији (Савезна Република 

Немачка)  

 

 

НЕ  01. 2016.  

44 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Индонезији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Индонезији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

45 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије седишту НАТО у Бриселу 

(Краљевина Белгија) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије седишту НАТО у 

Бриселу (Краљевина Белгија)  

 

 

НЕ  01. 2016.  

46 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије седишту НАТО у Бриселу 

(Краљевина Белгија) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије седишту НАТО у 

Бриселу (Краљевина Белгија)  

 

 

НЕ  01. 2016.  

47 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије са министром 

иностраних послова Холандије као 

председавајућим Саветом Европске 

уније 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије са министром 

иностраних послова Холандије као 

председавајућим Саветом Европске 

уније  

 

 

НЕ  01. 2016.  

48 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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Републике Србијe Републици 

Сингапур 

Републике Србијe Републици 

Сингапур  

49 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

са званичницима Европске уније на 

маргинама састанка министара 

иностраних послова држава чланица 

ЕУ (GYMNICH) о приоритетима за 

спровођење интеграције Републике 

Србије у ЕУ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова са 

званичницима Европске уније на 

маргинама састанка министара 

иностраних послова држава чланица 

ЕУ (GYMNICH) о приоритетима за 

спровођење интеграције Републике 

Србије у ЕУ  

 

 

НЕ  01. 2016.  

50 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Сингапур  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Сингапур  

 

 

НЕ  01. 2016.  

51 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Републици 

Индонезији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Републици 

Индонезији  

 

 

НЕ  01. 2016.  

52 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

са министрима иностраних послова 

држава чланица Европске уније на 

маргинама састанка Савета за опште 

послове/Савета за спољне послове 

ЕУ о мерама за убрзано спровођење 

интеграције Републике Србије у ЕУ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова са 

министрима иностраних послова 

држава чланица Европске уније на 

маргинама састанка Савета за опште 

послове/Савета за спољне послове 

ЕУ о мерама за убрзано спровођење 

интеграције Републике Србије у ЕУ  

 

 

НЕ  01. 2016.  

53 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Француске Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Француске Републици Србиј  

 

 

НЕ  02. 2016.  
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54 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републици 

Француској (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републици Француској  

 

 

НЕ  02. 2016.  

55 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у Адис 

Абеби, Федеративна Демократска 

Република Етиопија 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у Адис 

Абеби, Федеративна Демократска 

Република Етиопија  

 

 

НЕ  02. 2016.  

56 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу председника Владе 

Републике Србије на 52. Минхенској 

безбедносној конференцији (Савезна 

Република Немачка) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

председника Владе Републике 

Србије на 52. Минхенској 

безбедносној конференцији (Савезна 

Република Немачка)  

 

 

НЕ  02. 2016.  

57 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Сједињеним 

Америчким Државама 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Сједињеним 

Америчким Државама  

 

 

НЕ  02. 2016.  

58 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети министра спољних послова 

Републике Аустрије Републици 

Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

министра спољних послова 

Републике Аустрије Републици 

Србији (АП)  

 

 

НЕ  02. 2016.  

59 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра спољних послова 

Републике Аустрије Републици 

Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформ за разговоре 

приликом посете министра спољних 

послова Републике Аустрије 

Републици Србији  

 

 

НЕ  02. 2016.  

60 Закључак о изменама Техничког 

аранжмана између Владе Републике 

Србије и снага Европске уније 

(ЕУФОР) у вези са транзитним 

договорима 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Закључак о изменама Техничког 

аранжмана између Владе Републике 

Србије и снага Европске уније 

(ЕУФОР) у вези са транзитним 

договорима 

 

 

НЕ  02. 2016.  
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61 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на Интеграционом сегменту 

Економско-социјалног савета 

Уједињених нација (EКОСОК) у 

Њујорку 

Члан 43. Став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 

Интеграционом сегменту 

Економско-социјалног савета 

Уједињених нација (EКОСОК) у 

Њујорку  

 

 

НЕ  02. 2016.  

62 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републици 

Француској (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републици Француској  

 

 

НЕ  02. 2016.  

63 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије на 52. Минхенској 

безбедносној конференцији (Савезна 

Република Немачка) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на 52. Минхенској 

безбедносној конференцији (Савезна 

Република Немачка)  

 

 

НЕ  02. 2016.  

64 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова и 

исељеника Републике Либан 

Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова и исељеника 

Републике Либан Републици Србији  

 

 

НЕ  03. 2016.  

65 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова и 

исељеника Републике Либан 

Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова и исељеника 

Републике Либан Републици Србији  

 

 

НЕ  03. 2016.  

66 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Португалији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Португалији  

 

 

НЕ  03. 2016.  

67 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Кубе Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике Кубе 

Републици Србији  

 

 

НЕ  03. 2016.  
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68 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије на састанку 

Комитета за спољне послове 

Европског парламента 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на састанку 

Комитета за спољне послове 

Европског парламента  

 

 

НЕ  03. 2016.  

69 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Кубе Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике Кубе 

Републици Србији  

 

 

НЕ  03. 2016.  

70 Закључак о усвајању Основе за 

преговоре о закључивању 

конвенције о обнављању, 

обележавању и одржавању државне 

границе са Републиком 

Македонијом и именовање 

председника и чланова делегације 

Републике Србије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Усваја се Основа за преговоре о 

закључивању конвенције о 

обнављању, обележавању и 

одржавању државне границе са 

Републиком Македонијом и 

именовање председника и чланова 

делегације Републике Србије  

 

 

НЕ  03. 2016.  

71 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Кнежевини 

Лихтенштајн (AП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформе за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Кнежевини 

Лихтенштајн  

 

 

НЕ  03. 2016.  

72 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Швајцарској 

Конфедерацији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Швајцарској 

Конфедерацији  

 

 

НЕ  03. 2016.  

73 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Програма сарадње у 

области културе, образовања, науке, 

спорта и омладинске политике 

између Владе Републике Србије и 

Владе Руске Федерације за период 

2016-2019.године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Програма сарадње у области 

културе, образовања, науке, спорта и 

омладинске политике између Владе 

Републике Србије и Владе Руске 

Федерације за период 2016-

2019.године  

 

 

НЕ  03. 2016.  
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74 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Савезној Републици Немачкој (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Савезној Републици Немачкој  

 

 

НЕ  03. 2016.  

75 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети председника Владе 

Републике Србије Републици 

Аустрији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Републике 

Србије Републици Аустрији  

 

 

НЕ  04. 2016.  

76 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Либан о сарадњи у 

области културе и образовања 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Либан о 

сарадњи у области културе и 

образовања  

 

 

НЕ  04. 2016.  

77 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Црној Гори 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Црној Гори  

 

 

НЕ  04. 2016.  

78 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

на Министарској седници Комитета 

министара Савета Европе у Софији 

(АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Министарској седници Комитета 

министара Савета Европе у Софији  

 

 

НЕ  04. 2016.  

79 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на 11. конференцији “GLOBSEC” 

(Словачка Република) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на 11. конференцији “GLOBSEC” 

(Словачка Република)  

 

 

НЕ  04. 2016.  

80 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће председника Владе 

Републике Србије на трилатералном 

састанку председника Влада 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за учешће 

председника Владе Републике 

Србије на трилатералном састанку 

председника Влада Републике 

 

 

НЕ  04. 2016.  
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Републике Србије, Републике 

Бугарске и Румуније у Републици 

Србији 

Србије, Републике Бугарске и 

Румуније у Републици Србији  

81 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Чешкој Републици (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Чешкој 

Републици  

 

 

НЕ  04. 2016.  

82 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Мађарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Мађарској  

 

 

НЕ  04. 2016.  

83 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Савезној Републици Немачкој (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Савезној Републици Немачкој  

 

 

НЕ  04. 2016.  

84 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Кнежевини 

Лихтенштајн (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Кнежевини 

Лихтенштајн  

 

 

НЕ  04. 2016.  

85 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Мађарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Мађарској  

 

 

НЕ  04. 2016.  

86 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на Светском хуманитарном 

самиту (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 - 

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 

Светском хуманитарном самиту  

 

 

НЕ  04. 2016.  

87 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Републици Аустрији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Републици 

Аустрији  

 

 

НЕ  04. 2016.  
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88 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Чешке о сарадњи у 

области културе, образовања, науке, 

омладине и спорта 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Чешке о 

сарадњи у области културе, 

образовања, науке, омладине и 

спорта  

 

 

НЕ  05. 2016.  

89 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Словачкој Републици (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Словачкој Републици  

 

 

НЕ  05. 2016.  

90 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Краљевини 

Тајланд 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Краљевини 

Тајланд  

 

 

НЕ  05. 2016.  

91 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Чешкој Републици (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Чешкој 

Републици  

 

 

НЕ  05. 2016.  

92 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума о 

просветној, културној и спортској 

сарадњи између Владе Републике 

Србије и Владе Сједињених Држава 

Мексика 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума о просветној, културној и 

спортској сарадњи између Владе 

Републике Србије и Владе 

Сједињених Држава Мексика  

 

 

НЕ  05. 2016.  

93 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Краљевини Тајланд  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Краљевини Тајланд  

 

 

НЕ  05. 2016.  

94 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Програма сарадње у 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Утврђује се Основа за закључивање 

Програма сарадње у области 

 

 

НЕ  05. 2016.  
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области образовања, науке, културе, 

омладине и спорта између Владе 

Републике Србије и Владе Државе 

Израел за период 2016-2018.године 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

образовања, науке, културе, 

омладине и спорта између Владе 

Републике Србије и Владе Државе 

Израел за период 2016-2018.године  

95 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Социјалистичке Републике 

Вијетнама о сарадњи у области 

културе и образовања  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Социјалистичке 

Републике Вијетнама о сарадњи у 

области културе и образовања  

 

 

НЕ  05. 2016.  

96 Закључак о утврђивању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије на Састанку 

Савета министара спољних послова 

Организације за црноморску 

економску сарадњу у Москви 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на Састанку 

Савета министара спољних послова 

Организације за црноморску 

економску сарадњу у Москви  

 

 

НЕ  05. 2016.  

97 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Португалији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Португалији  

 

 

НЕ  05. 2016.  

98 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Јужноафричкој 

Републици 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Јужноафричкој 

Републици  

 

 

НЕ  05. 2016.  

99 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на 11. конференцији “GLOBSEC” 

(Словачка Република) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на 11. конференцији “GLOBSEC” 

(Словачка Република)  

 

 

НЕ  05. 2016.  
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100 Закључак о утврђивању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије на Конференцији 

ОЕБС-Азија 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на Конференцији 

ОЕБС-Азија  

 

 

НЕ  05. 2016.  

101 Закључак о утврђивању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије на Годишњој 

прегледној конференцији о 

безбедности у Бечу (Аустрија) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на Годишњој 

прегледној конференцији о 

безбедности у Бечу (Аустрија)  

 

 

НЕ  05. 2016.  

102 Закључак о усвајању Платформе за 

учешће делегације Републике Србије 

на Хуманитарном сегменту 

Економско-социјалног савета 

Уједињених нација (EКОСОК) у 

Њујорку 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 

Хуманитарном сегменту Економско-

социјалног савета Уједињених 

нација (EКОСОК) у Њујорку  

 

 

НЕ  05. 2016.  

103 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Швајцарској 

Конфедерацији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Швајцарској 

Конфедерацији  

 

 

НЕ  05. 2016.  

104 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Демократској 

Народној Републици Алжир  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Демократској 

Народној Републици Алжир  

 

 

НЕ  05. 2016.  

105 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Јужноафричкој 

Републици 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Јужноафричкој 

Републици  

 

 

НЕ  05. 2016.  

106 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Краљевине Шпаније Републици 

Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Краљевине 

Шпаније Републици Србији  

 

 

НЕ  05. 2016.  
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107 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Демократској 

Народној Републици Алжир 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Демократској 

Народној Републици Алжир  

 

 

НЕ  05. 2016.  

108 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова на 

Састанку министара спољних 

послова процеса сарадње у 

југоисточној Европи, у Републици 

Бугарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Састанку министара спољних 

послова процеса сарадње у 

југоисточној Европи, у Републици 

Бугарској  

 

 

НЕ  05. 2016.  

109 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова на 

Годишњем састанку Регионалног 

савета за сарадњу у Републици 

Бугарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Годишњем састанку Регионалног 

савета за сарадњу у Републици 

Бугарској  

 

 

НЕ  05. 2016.  

110 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

на Годишњем састанку Регионалног 

савета за сарадњу, у Републици 

Бугарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Годишњем састанку Регионалног 

савета за сарадњу, у Републици 

Бугарској  

 

 

НЕ  05. 2016.  

111 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

на Састанку министара спољних 

послова Централно-европске 

иницијативе у Босни и Херцеговини 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Састанку министара спољних 

послова Централно-европске 

иницијативе у Босни и Херцеговини  

 

 

НЕ  05. 2016.  

112 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова на 

Састанку министара спољних 

послова Централно-европске 

иницијативе у Босни и Херцеговини 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Састанку министара спољних 

послова Централно-европске 

иницијативе у Босни и Херцеговини  

 

 

НЕ  05. 2016.  
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113 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

на састанку Министарског савета 

Јадранско-јонске иницијативе у 

Републици Хрватској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

састанку Министарског савета 

Јадранско-јонске иницијативе у 

Републици Хрватској  

 

 

НЕ  05. 2016.  

114 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

Републици Србији министра 

иностраних послова Холандије као 

председавајућим Саветом ЕУ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете Републици Србији 

министра иностраних послова 

Холандије као председавајућим 

Саветом ЕУ  

 

 

НЕ  05. 2016.  

115 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

на Састанку министара спољних 

послова процеса сарадње у 

југоисточној Европи, у Републици 

Бугарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Састанку министара спољних 

послова процеса сарадње у 

југоисточној Европи, у Републици 

Бугарској  

 

 

НЕ  05. 2016.  

116 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова на 

састанку Министарског савета 

Јадранско-јонске иницијативе у 

Републици Хрватској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

састанку Министарског савета 

Јадранско-јонске иницијативе у 

Републици Хрватској  

 

 

НЕ  05. 2016.  

117 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на Сегменту Економско-

социјалног савета Уједињених 

нација (EКОСОК) на високом нивоу 

у Њујорку 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 

Сегменту Економско-социјалног 

савета Уједињених нација 

(EКОСОК) на високом нивоу у 

Њујорку  

 

 

НЕ  06. 2016.  

118 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре током треће заједничке 

седнице Владе Републике Србије и 

Владе Републике Словеније у 

Београду 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

током треће заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Словеније у Београду  

 

 

НЕ  06. 2016.  

119 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

 

 

НЕ  06. 2016.  
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министра иностраних послова 

Краљевине Норвешке Републици 

Србији 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

иностраних послова Краљевине 

Норвешке Републици Србији  

120 Закључак о прихватању Извештаја о 

посете министра иностраних 

послова Краљевине Норвешке 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

министра иностраних послова 

Краљевине Норвешке Републици 

Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

121 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у 

Републици Чад 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у 

Републици Чад  

 

 

НЕ  06. 2016.  

122 Закључак о прихватању Извештаја о 

посете државног секретара за 

спољне послове Уједињеног 

Краљевства Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

државног секретара за спољне 

послове Уједињеног Краљевства 

Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

123 Закључак о прихватању Платформе 

за посету председника Владе 

Републике Србијe Црној Гори 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

председника Владе Републике 

Србијe Црној Гори  

 

 

НЕ  06. 2016.  

124 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Габона Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Габона Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

125 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

државног секретара за спољне 

послове Уједињеног Краљевства 

Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете државног 

секретара за спољне послове 

Уједињеног Краљевства Републици 

Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

126 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће председника Владе 

Републике Србије на Самиту земаља 

ЗБ6 у Републици Француској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

председника Владе Републике 

Србије на Самиту земаља ЗБ6 у 

Републици Француској  

 

 

НЕ  06. 2016.  

127 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

Доноси се Одлука о отварању 

Конзулата Републике Србије на челу 

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Пољској, са седиштем у Познању, на 

челу са почасним конзулом 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

са почасним конзулом у Републици 

Пољској, са седиштем у Познању  

128 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Словачкој, са седиштем у Мартину, 

на челу са почасним конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Словачкој, са 

седиштем у Мартину, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  06. 2016.  

129 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Екваторијалној 

Гвинеји, са седиштем у Малабу, на 

челу са почасним конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Екваторијалној Гвинеји, са 

седиштем у Малабу, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

 

НЕ  06. 2016.  

130 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Турској, са седиштем у Бурси, на 

челу са почасним конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Турској, са 

седиштем у Бурси, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  06. 2016.  

131 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу председника Владе 

Републике Србије на Самиту земаља 

ЗБ6 у Републици Француској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

председника Владе Републике 

Србије на Самиту земаља ЗБ6 у 

Републици Француској  

 

 

НЕ  06. 2016.  

132 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Турске Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Турске Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

133 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Турске Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Турске Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

134 Закључак о прихватању Извештаја о 

трећој заједничкој седници Владе 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Извештај о трећој 

заједничкој седници Владе 

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Републике Србије и Владе 

Републике Словеније у Београду  

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Републике Србије и Владе 

Републике Словеније у Београду  

135 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србијe Републици 

Монголији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Републици 

Монголији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

136 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србијe Црној Гори 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србијe Црној Гори  

 

 

НЕ  06. 2016.  

137 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Монголији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србијe 

Републици Монголији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

138 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Републици Пољској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Републици 

Пољској  

 

 

НЕ  06. 2016.  

139 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Републици Пољској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Републици 

Пољској  

 

 

НЕ  06. 2016.  

140 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Краљевини Холандији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Краљевини Холандији ( АП )  

 

 

НЕ  06. 2016.  

141 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Канади 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Канади  

 

 

НЕ  06. 2016.  

142 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова и вера 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова и вера 

 

 

НЕ  06. 2016.  
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Републике Аргентине Републици 

Србији 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Републике Аргентине Републици 

Србији  

143 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова и вера 

Републике Аргентине Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова и вера 

Републике Аргентине Републици 

Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

144 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Канади 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Канади  

 

 

НЕ  06. 2016.  

145 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Краљевини 

Холандији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Краљевини 

Холандији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

146 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра иностраних послова 

Републике Србије Краљевини 

Шведској  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра иностраних послова 

Републике Србије Краљевини 

Шведској  

 

 

НЕ  06. 2016.  

147 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети министра иностраних 

послова Краљевине Данске 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

министра иностраних послова 

Краљевине Данске Републици 

Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

148 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Финске Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Финске Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

149 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Краљевине Данске Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Краљевине 

Данске Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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150 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Краљевине 

Шведске Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Краљевине Шведске Републици 

Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

151 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети председника Владе 

Краљевине Шведске Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Краљевине 

Шведске Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

152 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Словачкој Републици (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Словачкој Републици  

 

 

НЕ  06. 2016.  

153 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Румуније Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Румуније 

Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

154 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Румуније Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Румуније 

Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

155 Закључак о прихватању Извештаја о 

посете премијера Краљевине 

Норвешке Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

премијера Краљевине Норвешке 

Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

156 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Бугарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Бугарској  

 

 

НЕ  06. 2016.  

157 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Бугарској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Бугарској  

 

 

НЕ  06. 2016.  
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158 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

премијера Краљевине Норвешке 

Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете премијера 

Краљевине Норвешке Републици 

Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

159 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Габона Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Габона Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

160 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу председника Владе 

Републике Србије на трилатералном 

састанку председника Влада 

Републике Србије, Републике 

Бугарске и Румуније у Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

председника Владе Републике 

Србије на трилатералном састанку 

председника Влада Републике 

Србије, Републике Бугарске и 

Румуније у Републици Србији  

 

 

НЕ  06. 2016.  

161 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре током прве заједничке 

седнице Владе Републике Србије и 

Владе Црне Горе у Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

током прве заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Црне Горе у Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

162 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије са министром 

иностраних послова Словачке као 

председавајућом Саветом ЕУ, 

приликом посете Словачкој 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије са министром 

иностраних послова Словачке као 

председавајућом Саветом ЕУ, 

приликом посете Словачкој  

 

 

НЕ  07. 2016.  

163 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Републици Кореји  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Републици Кореји  

 

 

НЕ  07. 2016.  

164 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима током прве заједничке 

седнице Владе Републике Србије и 

Владе Црне Горе у Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

током прве заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Црне Горе у Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  
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165 Закључак о прихватању Платформе 

за посету председника Владе 

Републике Србије Републици Кореји 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

председника Владе Републике 

Србије Републици Кореји  

 

 

НЕ  07. 2016.  

166 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Јапану  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Јапану  

 

 

НЕ  07. 2016.  

167 Закључак о прихватању Платформе 

за посету председника Владе 

Републике Србије Јапану 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

председника Владе Републике 

Србије Јапану  

 

 

НЕ  07. 2016.  

168 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Боцвани 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Боцвани  

 

 

НЕ  07. 2016.  

169 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Боцвани 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Боцвани  

 

 

НЕ  07. 2016.  

170 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре током треће заједничке 

седнице Владе Републике Србије и 

Владе Мађарске у Београду (AП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

током треће заједничке седнице 

Владе Републике Србије и Владе 

Мађарске у Београду  

 

 

НЕ  07. 2016.  

171 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра спољних послова 

Краљевине Саудијске Арабије 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра спољних 

послова Краљевине Саудијске 

Арабије Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

172 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Краљевине Шпаније Републици 

Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Краљевине 

Шпаније Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  



  

317 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

173 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра спољних послова 

Краљевине Саудијске Арабије 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра спољних 

послова Краљевине Саудијске 

Арабије Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

174 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у 

Републици Чад 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом учешћа првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

на Самиту Афричке уније у 

Републици Чад  

 

 

НЕ  07. 2016.  

175 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Намибији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Намибији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

176 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Народне Републике Кине Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Народне 

Републике Кине Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

177 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Народне Републике Кине Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Народне 

Републике Кине Републици Србији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

178 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Намибији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Намибији  

 

 

НЕ  07. 2016.  

179 Закључак о прихватању Извештаја о 

трећој заједничкој седници Владе 

Републике Србије и Владе Мађарске 

у Београду (AП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о трећој 

заједничкој седници Владе 

Републике Србије и Владе Мађарске 

у Београду  

 

 

НЕ  08. 2016.  
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180 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на 71. заседању Генералне 

скупштине УН (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади (,,Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 71. 

заседању Генералне скупштине УН  

 

 

НЕ  08. 2016.  

181 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети председника Владе 

Републике Србије Црној Гори 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Републике 

Србије Црној Гори  

 

 

НЕ  08. 2016.  

182 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

са министрима иностраних послова 

држава чланица Европске уније на 

маргинама састанка Савета за опште 

послове/Савета за спољне послове 

ЕУ о мерама за убрзано спровођење 

интеграције Републике Србије у ЕУ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова са 

министрима иностраних послова 

држава чланица Европске уније на 

маргинама састанка Савета за опште 

послове/Савета за спољне послове 

ЕУ о мерама за убрзано спровођење 

интеграције Републике Србије у ЕУ  

 

 

НЕ  08. 2016.  

183 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије на заседању Извршног 

комитета Високог комесаријата УН 

за избеглице (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 - 

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије на 

заседању Извршног комитета 

Високог комесаријата УН за 

избеглице  

 

 

НЕ  08. 2016.  

184 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

са званичницима Европске уније на 

маргинама састанка министара 

иностраних послова држава чланица 

ЕУ (GYMNICH) о приоритетима за 

спровођење интеграције Републике 

Србије у ЕУ 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова са 

званичницима Европске уније на 

маргинама састанка министара 

иностраних послова држава чланица 

ЕУ (GYMNICH) о приоритетима за 

спровођење интеграције Републике 

Србије у ЕУ  

 

 

НЕ  08. 2016.  

185 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Савезној Републици 

Немачкој (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Савезној 

Републици Немачкој  

 

 

НЕ  09. 2016.  
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186 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Чешке Републике Републици Србији 

(АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Чешке 

Републике Републици Србији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

187 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Словачке 

Републике Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Словачке Републике Републици 

Србији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

188 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Краљевини 

Шпанији, са седиштем у Сарагоси, 

на челу са почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Краљевини Шпанији, са 

седиштем у Сарагоси, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  09. 2016.  

189 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Чиле Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике Чиле 

Републици Србији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

190 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Француској, са седиштем у Ници, на 

челу са почасним конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Француској, са 

седиштем у Ници, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  09. 2016.  

191 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Програма сарадње у 

области културе, науке и образовања 

између Владе Републике Србије и 

Владе Исламске Републике Иран за 

период 2015-2017.године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Програма сарадње у области 

културе, науке и образовања између 

Владе Републике Србије и Владе 

Исламске Републике Иран за период 

2015-2017.године  

 

 

НЕ  09. 2016.  

192 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Румуније у области 

 

 

НЕ  09. 2016.  
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Румуније у области образовања, 

науке културе, омладине и спорта  

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

образовања, науке културе, 

омладине и спорта  

193 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Филипина о сарадњи у 

области културе и образовања 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Филипина 

о сарадњи у области културе и 

образовања  

 

 

НЕ  09. 2016.  

194 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Савезне Републике Немачке о 

сарадњи у области културе, 

образовања, науке, омладине и 

спорта  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Савезне Републике 

Немачке о сарадњи у области 

културе, образовања, науке, 

омладине и спорта  

 

 

НЕ  09. 2016.  

195 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Краљевине 

Шпаније Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Краљевине Шпаније Републици 

Србији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

196 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Чиле Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике Чиле 

Републици Србији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

197 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Аустрији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Аустрији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

198 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Турској, са седиштем у Бодруму, на 

челу са почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Турској, са 

седиштем у Бодруму, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  09. 2016.  
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РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

199 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу делегације Републике Србије 

на 71. заседању Генералне 

скупштине УН (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади (,,Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

делегације Републике Србије на 71. 

заседању Генералне скупштине УН  

 

 

НЕ  09. 2016.  

200 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Аустрији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Аустрији  

 

 

НЕ  09. 2016.  

201 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Програма сарадње у 

области културе, образовања, науке, 

медија, омладине и спорта између 

Владе Републике Србије и Владе 

Краљевине Мароко за 2016, 2017. и 

2018. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Програма сарадње у области 

културе, образовања, науке, медија, 

омладине и спорта између Владе 

Републике Србије и Владе 

Краљевине Мароко за 2016, 2017. и 

2018. годину  

 

 

НЕ  09. 2016.  

202 Закључак о прихватању Платформе 

за посету министра иностраних 

послова Републике Кеније 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

министра иностраних послова 

Републике Кеније Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

203 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Мозамбик Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Мозамбик Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

204 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Федеративне Демократске 

Републике Етиопије Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Федеративне 

Демократске Републике Етиопије 

Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

205 Закључак о прихватању Платформе 

за посету министра иностраних 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Платформа за посету 

министра иностраних послова 

 

 

НЕ  10. 2016.  
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послова Републике Мозамбик 

Републици Србији 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Републике Мозамбик Републици 

Србији  

206 Закључак о усвајању Записника о 

изради граничне документације за V 

и VI гранични одсек државне 

границе са Републиком 

Македонијом  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник PC", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Усваја се Записник о изради 

граничне документације за V и VI 

гранични одсек државне границе са 

Републиком Македонијом  

 

 

НЕ  10. 2016.  

207 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Државе Кувајт 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Државе Кувајт 

Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

208 Закључак о прихватању Платформе 

за посету министра иностраних 

послова Демократске Републике 

Конго Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за посету 

министра иностраних послова 

Демократске Републике Конго 

Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

209 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Државе Кувајт 

Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Државе Кувајт 

Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

210 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Мјанмарске Уније о 

укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Мјанмарске Уније о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених 

пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

211 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Државе Катар о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених 

пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Државе Катар о 

укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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212 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Филипини о укидању 

виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Филипини о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених 

пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

213 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Јужноафричке Републике о укидању 

виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Јужноафричке 

Републике о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених 

пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

214 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Омана о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Омана о укидању 

виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

215 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Замбије о укидању виза 

за носиоце дипломатских и 

службених пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Замбије о 

укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

216 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Државе Брунеј Дарусалам о укидању 

виза 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Државе Брунеј 

Дарусалам о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  



324 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

 

217 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Краљевине Бахреин о укидању виза 

за носиоце дипломатских и 

службених пасоша  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Краљевине Бахреин 

о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

218 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Арапске Републике Египат о 

укидању виза за носиоце 

дипломатских, службених и 

специјалних пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Арапске Републике 

Египат о укидању виза за носиоце 

дипломатских, службених и 

специјалних пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

219 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Савезној Републици 

Немачкој (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Савезној 

Републици Немачкој  

 

 

НЕ  10. 2016.  

220 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Словачке 

Републике Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Словачке Републике Републици 

Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

221 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће председника Владе 

Републике Србије на Годишњем 

самиту Централно-европске 

иницијативе у Босни и Херцеговини 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

председника Владе Републике 

Србије на Годишњем самиту 

Централно-европске иницијативе у 

Босни и Херцеговини  

 

 

НЕ  10. 2016.  

222 Закључак о прихватању Извештаја о 

учешћу председника Владе 

Републике Србије на Годишњем 

самиту Централно-европске 

иницијативе у Босни и Херцеговини 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о учешћу 

председника Владе Републике 

Србије на Годишњем самиту 

Централно-европске иницијативе у 

Босни и Херцеговини  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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223 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

на Годишњем састанку министара 

спољних послова држава чланица 

Вишеградске групе и министара 

спољних послова западног Балкана у 

Пољској  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова на 

Годишњем састанку министара 

спољних послова држава чланица 

Вишеградске групе и министара 

спољних послова западног Балкана у 

Пољској  

 

 

НЕ  10. 2016.  

224 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Туркменистан о укидању 

виза за носиоце дипломатских и 

службених пасоша  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Туркменистан о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених 

пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

225 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Чешке Републике Републици Србији 

(АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Чешке 

Републике Републици Србији  

 

 

НЕ  10. 2016.  

226 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Малезије о укидању виза 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Малезије о укидању 

виза на све врсте путних исправа  

 

 

НЕ  10. 2016.  

227 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Панаме о укидању виза 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Панаме о 

укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

228 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Етиопије о укидању виза 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Етиопије 

 

 

НЕ  10. 2016.  
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за носиоце дипломатских и 

службених пасоша 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

о укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

229 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Кеније о укидању виза за 

носиоце дипломатских и службених 

пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Кеније о 

укидању виза за носиоце 

дипломатских и службених пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  

230 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Парагвај о укидању виза 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Парагвај 

о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

231 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Колумбије о укидању 

виза  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Републике 

Колумбије о укидању виза  

 

 

НЕ  10. 2016.  

232 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Споразума између 

Владе Републике Србије и Владе 

Боливарске Републике Венецуеле о 

укидању виза за носиоце обичних 

пасоша 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Владе Боливарске 

Републике Венецуеле о укидању 

виза за носиоце обичних пасоша  

 

 

НЕ  10. 2016.  
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233 Закључак о усвајању Завршног 

Записника о обнављању, 

обележавању и одржавању државне 

границе између Републике Србије и 

Републике Бугарске 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник PC", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Усваја се Завршни Записник о 

обнављању, обележавању и 

одржавању државне границе између 

Републике Србије и Републике 

Бугарске  

 

 

НЕ  11. 2016.  

234 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Федеративне Демократске 

Републике Етиопије Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Федеративне 

Демократске Републике Етиопије 

Републици Србији  

 

 

НЕ  11. 2016.  

235 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Краљевине 

Шпаније Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Краљевине Шпаније Републици 

Србији  

 

 

НЕ  11. 2016.  

236 Закључак о прихватању Платформе 

за учешће делегације Републике 

Србије у дијалогу високог комесара 

УН за избеглице (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14 - 

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

делегације Републике Србије у 

дијалогу високог комесара УН за 

избеглице  

 

 

НЕ  11. 2016.  

237 Закључак о усвајању Завршног 

Записника о обнављању, 

обележавању и одржавању државне 

границе између Републике Србије и 

Мађарске 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник PC", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Усваја се Завршни Записник о 

обнављању, обележавању и 

одржавању државне границе између 

Републике Србије и Мађарске  

 

 

НЕ  11. 2016.  

238 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Демократске Републике Конго 

Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Демократске 

Републике Конго Републици Србији  

 

 

НЕ  11. 2016.  

239 Закључак о утврђивању Основе за 

закључивање Извршног програма 

сарадње између Владе Републике 

Србије и Владе Републике Ирак у 

области образовања, науке, културе, 

омладине и спорта за период 2015-

2017.године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12,7/14-

УС, 44/14) и члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

 

Утврђује се Основа за закључивање 

Извршног програма сарадње између 

Владе Републике Србије и Владе 

Републике Ирак у области 

образовања, науке, културе, 

омладине и спорта за период 2015-

2017.године  

 

 

НЕ  11. 2016.  
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240 Закључак о регулисању 

добровољних контрибуција 

Републике Србије за међународне 

организације за 2016. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Учешће Републике Србије у раду 

међународних организација  

 

 

НЕ  11. 2016.  

241 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре са министром 

иностраних послова Словачке као 

председавајуће Саветом ЕУ 

приликом његове посете Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

са министром иностраних послова 

Словачке као председавајуће 

Саветом ЕУ приликом његове посете 

Републици Србији  

 

 

НЕ  11. 2016.  

242 Закључак о организацији Састанка 

Савета министара спољних послова 

Организације за црноморску 

економску сарадњу у Београду у 

оквиру председавања Републике 

Србије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Председавање Организацијом за 

црноморску економску сарадњу  

 

 

НЕ  11. 2016.  

243 Закључак о утврђивању Платформе 

за учешће првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије на Министарском 

савету ОЕБС у Берлину (Савезна 

Република Немачка) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за учешће 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије на Министарском 

савету ОЕБС у Берлину (Савезна 

Република Немачка)  

 

 

НЕ  11. 2016.  

244 Закључак о усвајању Завршног 

Записника о обнављању, 

обележавању и одржавању државне 

границе између Републике Србије и 

Румуније 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник PC", бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Усваја се Завршни Записник о 

обнављању, обележавању и 

одржавању државне границе између 

Републике Србије и Румуније  

 

 

НЕ  11. 2016.  

245 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Мексику, са 

седиштем у Гвадалахари, на челу са 

почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Мексику, са седиштем у 

Гвадалахари, на челу са почасним 

конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  

246 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Мексику, са 

седиштем у Тихуани, на челу са 

почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Мексику, са седиштем у у 

Тихуани, на челу са почасним 

конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

 

247 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Републике Кеније Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Републике 

Кеније Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

248 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Руске 

Федерације Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Руске Федерације Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

249 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Руске 

Федерације Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Руске Федерације Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

250 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Руској Федерацији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Руској Федерацији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

251 Закључак о прихватању Извештаја о 

посете председника Владе 

Републике Србије Уједињеном 

Краљевству 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Републике 

Србије Уједињеном Краљевству  

 

 

НЕ  12. 2016.  

252 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Ираку, са седиштем у Басри, на челу 

са почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Ираку, са 

седиштем у Басри, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  

253 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Савезној 

Републици Нигерији, са седиштем у 

Порт Харкуру, на челу са почасним 

конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Савезној Републици 

Нигерији, са седиштем у Порт 

Харкуру, на челу са почасним 

конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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254 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Израелу, са 

седиштем у Јерусалиму, на челу са 

почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Израелу, са седиштем у 

Јерусалиму, на челу са почасним 

конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  

255 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Краљевини Шведској  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Краљевини Шведској  

 

 

НЕ  12. 2016.  

256 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети председника Владе 

Републике Финске Републици 

Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Републике 

Финске Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

257 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Финске Републици Србији  

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Финске Републици 

Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

258 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Италији, са седиштем у Напуљу, на 

челу са почасним конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Италији, са 

седиштем у Напуљу, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  

259 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Словенији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Републици Словенији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

260 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Португалији, са седиштем у 

Албуфеири, на челу са почасним 

конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Португалији, са 

седиштем у Албуфеири, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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261 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Републици 

Француској, са седиштем у Шалон 

ен Шампањ, на челу са почасним 

конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у Републици Француској, са 

седиштем у Шалон ен Шампањ, на 

челу са почасним конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  

262 Одлука о отварању Конзулата 

Републике Србије у Краљевини 

Норвешкој, са седиштем у Нарвику, 

на челу са почасним конзулом 

Члан 23. став 1. Закона о спољним 

пословима ("Службени гласник РС", бр. 

116/07, 126/07 - исправка и 41/09) и члан 43. 

став 1. Закона о Влади („Службени гласник 

РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12, 74/12-УС и 44/14) 

Отвара се Конзулат Републике 

Србије у у Краљевини Норвешкој, са 

седиштем у Нарвику, на челу са 

почасним конзулом 

 

 

НЕ  12. 2016.  

263 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре председника Владе 

Републике Хрватске приликом 

посете Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

председника Владе Републике 

Хрватске приликом посете 

Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

264 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Хрватске Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Хрватске Републици 

Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

265 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова Владе 

Републике Србије Републици 

Турској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова Владе 

Републике Србије Републици 

Турској  

 

 

НЕ  12. 2016.  

266 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети првог потпредседника Владе 

и министра спољних послова Владе 

Републике Србије Републици 

Словенији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова Владе 

Републике Србије Републици 

Словенији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

267 Закључак о прихватању Платформе 

за посету првог потпредседника 

Владе и министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Турској 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за посету 

првог потпредседника Владе и 

министра спољних послова 

Републике Србије Републици 

Турској  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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268 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети председника Владе 

Републике Србије Румунији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Републике 

Србије Румунији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

269 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Републици Белорусији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Републици 

Белорусији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

270 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

председника Владе Републике 

Србије Републици Белорусији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете председника Владе 

Републике Србије Републици 

Белорусији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

271 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова Руске 

Федерације Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Руске 

Федерације Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

272 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Руској Федерацији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете првог 

потпредседника Владе и министра 

спољних послова Републике Србије 

Руској Федерацији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

273 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова Руске 

Федерације Републици Србији (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Руске 

Федерације Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

274 Закључак о прихватању Извештаја о 

посети председника Владе 

Републике Бугарске Републици 

Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о посети 

председника Владе Републике 

Бугарске Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

275 Закључак о прихватању Платформе 

за посету председника Владе 

Републике Србије Румунији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за посету 

председника Владе Републике 

Србије Румунији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

276 Закључак о прихватању Платформе 

за посету председника Владе 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

Прихвата се Платформa за посету 

председника Владе Републике 

Бугарске Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

Републике Бугарске Републици 

Србији 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

277 Закључак о прихватању Платформе 

за разговоре приликом посете 

министра иностраних послова 

Грузије Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Платформa за разговоре 

приликом посете министра 

иностраних послова Грузије 

Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

278 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима приликом посете 

министра иностраних послова 

Грузије Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-

УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о разговорима 

приликом посете министра 

иностраних послова Грузије 

Републици Србији  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Координација и спровођење 

политике у области спољних 

послова (АП) 

Влада   01  1.710.000.000 РСД   
 

Унапређена укупна позиција Републике Србије на 

међународној сцени 

1.ПК.1 Билатерални, мултилатерални 

и конзуларни послови (АП) 

Влада   

 
01  19.500.000 РСД   

 

Унапређени односи и сарадња са државама региона, са 

најутицајнијим државама и другим партнерима у 

међународној заједници;:отворена поглавља у процесу 

придруживања Европској унији; унапређена робна 

размена са иностранством и инвестиције; Споразуми, 

меморандуми, конвенције и други акти које је Република 

Србија закључила на билатералном и мултилатералном 

плану 

1.ПК.2 Чланство у међународним 

организацијама (АП) 

Влада   

 
01  408.369.000 РСД   

 

Измирене обавезе Републике Србије на име чланства у 

међународним организацијама 

1.ПК.3 Подршка организацији 

председавања ОЕБС-ом (АП) 

Влада   

 
01  8.000.000 РСД   

 

Успешно окончано председавање Организацији за 

европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 

1.ПК.4 Администрација и управљање Влада   

 
01  1.274.131.000 РСД   

 

Обезбеђење несметаног обављања послова из делокруга 

надлежности МСП 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2 Дипломатско-конзуларни 

послови у иностранству (АП) 

Влада   01  4.888.240.000 РСД   
 

Обезбеђени услови за адекватно функционисање и 

спровођење редовних активности дипломатско-

конзуларних представништава 

2.ПК.1 Подршка функционисању 

дипломатско-конзуларних 

представништава (АП) 

Влада   

 
01  4.003.531.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за адекватно функционисање и 

спровођење редовних активности дипломатско-

конзуларних представништава; Пружена конзуларна 

заштита српским грађанима у иностранству; унапређен 

положај дијаспоре 

2.ПК.2 Закуп и одржавање објеката 

дипломатско-конзуларних 

представништава 

Влада   

 
01  843.709.000 РСД   

 

Економично коришћење и управљање објектима који се 

закупљују за потребе дипломатско конзуларних 

представништава Републике Србије 

2.ПК.3 Обнова возног парка за 

потребе дипломатско 

конзуларних представништава 

Влада   

 
01  19.000.000 РСД   

 

Повећање безбедности и рационализација трошкова 

експлоатације и одржавања возила у дипломатско 

конзуларним представништвима 

2.ПК.4 Подршка организацији 

председавања ОЕБС-ом (АП) 

Влада   

 
01  22.000.000 РСД   

 

Успешно окончано председавање Организацији за 

европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) 

3 Сарадња са дијаспором и 

Србима у региону (АП) 

Орган   01  195.000.000 РСД   
 

Побољшан положај и интерес дијаспоре и Срба у региону; 

јачање међусобног поверења матице и дијаспоре; створени 

услови за упоредну анализу политика према дијаспори; 

јачање Скупштине дијаспоре и Срба у региону и њено 

позиционирање као релевантне саветодавне институције за 

питања положаја дијаспоре и Срба у региону; унапређена 

настава и учење српског језика у дијаспори и региону; 

увећан број деце из дијаспоре која похађају летње школе и 

кампове; увећан број прочитаних књига на српском језику 

у дијаспори; квалитативно унапређење програма кроз 

организацију промоција; трибина, представљања аутора из 

дијаспоре; унапређена културна понуда Србије у 

иностранству, остварени програми сарадње; увећан број 

уметника из дијаспоре који учествују у културном животу 

матице; Реализована квалитетна културолошка 

презентација српске уметности у дијаспори; 

интензивирана размена информација у дијаспори, 

подизање видљивости активности дијаспоре и матице у 

циљу подизања угледа дијаспоре у матици и Републике 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Србије у дијаспори; унапређена комуникација и размена 

информација са дијаспором и Србима у региону; 

унапређени квалитет интернет сајтова из дијаспоре и Срба 

из региона; Повећана видљивост локалних инвестиционих 

пројеката и број инвестиционих улагања из 

дијаспоре/региона у Србији  

3.ПА.1 Заштита права и интереса 

припадника дијаспоре и Срба 

у региону (АП) 

Орган   

 
01  66.443.000 РСД   

 

Побољшан положај и интерес дијаспоре и Срба у региону; 

јачање међусобног поверења матице и дијаспоре; створени 

услови за упоредну анализу политика према дијаспори; 

јачање Скупштине дијаспоре и Срба у региону и њено 

позиционирање као релевантне саветодавне институције за 

питања положаја дијаспоре и Срба у региону; 

интензивирана размена информација у дијаспори, 

подизање видљивости активности дијаспоре и матице у 

циљу подизања угледа дијаспоре у матици и Републике 

Србије у дијаспори; Унапређена комуникација и размена 

информација са дијаспором и Србима у региону; 

унапређени квалитет интернет сајтова из дијаспоре и Срба 

из региона; повећана видљивост локалних инвестиционих 

пројеката и број инвестиционих улагања из 

дијаспоре/региона у Србији 

3.ПА.2 Очување националног и 

културног идентитета 

дијаспоре и Срба у региону 

(АП) 

Орган   

 
01  128.557.000 РСД   

 

Унапређена настава и учење српског језика у дијаспори и 

региону; увећан број деце из дијаспоре која похађају 

летње школе и кампове; увећан број прочитаних књига на 

српском језику у дијаспори; квалитативно унапређење 

програма кроз организацију промоција; трибина, 

представљања аутора из дијаспоре; унапређена културна 

понуда Србије у иностранству, остварени програми 

сарадње; увећан број уметника из дијаспоре који учествују 

у културном животу матице; р еализована квалитетна 

културолошка презентација српске уметности у дијаспори 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

2. Министар др Срђан Вербић 

3. Делокруг На основу члана 14. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство просвете, науке 

и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, 

средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; 

управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, 

опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од 

интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; 

организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних 

исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о 

ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства 

који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге 

послове одређене законом. Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: 

систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја; предлагање и 

реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма научних, технолошких и 

развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; предлагање и реализацију иновационе политике; подстицање 

технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди; развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; 

прописе у области заштите и промета права интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација 

и програма развоја научно-технолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; 

производњу и привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге послове 

одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд; ЈП "Нуклеарни објекти Србије" Винча, Београд; Центар за промоцију науке, Београд; Фонд 

за иновациону делатност, Београд; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању Анекса уз 

Финансијски уговор (Истраживање и развој у 

јавном сектору ) између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке ФИ Н 25.497 (РС) 

серапис н 2009-0283 

Продужење крајњег датума расположивости средстава кредита до 

30.06.2021. године  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Предлог закона о потврђивању Анекса уз 

Оквирни уговор о зајму Ф/П 1739 између Банке 

за развој Савета Европе и Републике Србије 

Продужење крајњег датума расположивости средстава кредита   

 

НЕ  01. 2016.  

3 Предлог закона о потврђивању Додатног 

протокола о заштити од јонизујућих зрачења и 

нуклеарну сигурности 

Унапређује заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност   

 

НЕ  01. 2016.  

4 Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

основама система образовања и васпитања (АП) 

Усклађује се са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за 

борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 

године, обезбеђује се превазилажење проблема уочених у примени Закона; 

унапређује се квалитет образовно-васпитног рада укрупњивањем норме 

наставника, усклађује се образовна пракса са потребама ученика са 

тешкоћама у развоју увођењем листе прилагођених исхода образовања, 

стварају се услови за аутономни развој делатности у установама 

(образовни туризам, наставни центри)  

 

 

НЕ  03. 2016.  

5 Предлог закона о Националном оквиру 

квалификација Србије (НОКС) 

Успоставља Национални оквир квалификација Србије – НОКС и омогућава 

његову примену, и утврђује елементе стандарда квалификације, врсте, 

нивое образовања, дескрипторе знања, вештине, способности и ставове, 

процесе развоја квалификација, надлежности тела за предлагање, усвајање 

и сврставање квалификација и повезивање НОКС-а са Европским оквиром 

квалификација – ЕОК  

 

 

НЕ  03. 2016.  

6 Предлог закона о регулисаним професијама Транспоновање Директиве о признавању стручних квалификација (celex 

32005L0036), у правни систем Републике Србије, тј. хармонизација 

правног система Републике Србије са правним системом ЕУ  

 

 

ДА  03. 2016.  

7 Предлог закона o потврђивању Заједничке 

конвенције о сигурности управљања 

истрошеним горивом и о сигурности упраљања 

радиоактивним отпадом 

Увођење виших стандарда у спровођењу мера нуклеарне и радијационе 

сигурности, ефикаснијa применa закона, успостављање свеобухватније и 

савременије регулативе и контроле над изворима јонизујућих зрачења, 

нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним 

активностима, а пре свега над управљањем радиоактивним отпадом и 

истрошеним нуклеарним горивом 

 НЕ 06. 2016. 
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

8 Предлог закона o потврђивању Конвенције о 

нуклеарној сигурности 

Уређивање сигурности рада нуклеарних постројења   

 

НЕ  06. 2016.  

9 Предлог закона о високом образовању На нов начин уређује област високог образовања   

 

НЕ  06. 2016.  

10 Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

средњем образовању и васпитању 

Усклађује се са Акционим планом за спровођење Националне стратегије за 

борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. 

године и са Законом о изменама и допунама Закона о основама система 

образовања и васпитања  

 

 

НЕ  09. 2016.  

11 Предлог закона о патентима Усклађивање са Директивом бр. 48/2004 Европског парламента и Савета 

ЕУ о спровођењу права интелектуалне својине од 29.04.2004. године, 

Директивом 98/44/ЕЗ Европског парламента и Савета од 6. јула 1998. о 

правној заштити проналазака из области биотехнологије, Уредбом бр. 

1610/96 Европског парламента и Савета од 23. јула 1996. која се односи на 

сертификат о додатној заштити производа за заштиту биља и Уредбом бр. 

469/2009 Европског парламента и Савета од 6. маја 2009. године која се 

односи на признавање сертификата о додатној заштити за лекове  

 

 

ДА  09. 2016.  

12 Предлог закона о иновационој делатности (АП) Усаглашавање са важећим прописима о државној помоћи; повећање 

процента учешћа буџетских средстава у су/финанирању иновационе 

делатности; омогућавање нових механизама финансирања; дерегулација и 

искључивање формалних процедура и ограничавајућих критеријума; 

успостављање стратешког оквира примереног природи иновационе 

делатности.  

 

 

НЕ  09. 2016.  

13 Предлог закона о заштити топографија 

полупроводничких производа  

Усклађивање са Директивом бр. 87/54EEC од 16.12.1986. године Европског 

парламента и Савета ЕУ  

 

 

ДА  11. 2016.  

14 Предлог закона о жигу  Усклађивање са Директивом 2008/95/ЕЗ Европског парламента и Савета од 

29.10.2008. године ради усаглашавања закона држава чланова у погледу 

жига  

 

 

ДА  11. 2016.  

15 Предлог закона о ознакама географског порекла  Усклађивање са Уредбом бр. 1151/2012 Европског парламента и Савета од 

21. новембра 2012. о системима квалитета за пољопривредне и 

прехрамбене производе  

 

 

ДА  12. 2016.  

16 Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

посебним овлашћењима ради ефикасне заштите 

права интелектуалне својине  

Усклађивање са Директивом бр. 48/2004 Европског парламента и Савета 

ЕУ о спровођењу права интелектуалне својине од 29.04.2004. године  

 

 

ДА  12. 2016.  

17 Предлог закона о изменама и допунама Закона о 

основном образовању и васпитању 

Уређује основно образовање и васпитање у складу са законом којим се 

уређују измене и допуне Закона о основама система образовања и 

васпитања; усклађује се са Акционим планом за спровођење Националне 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 

2013. до 2018. године  

18 Предлог закона о инспекцијском надзору у 

области просвете 

На посебан начин се уређује инспекцијски надзор у области просвете на 

свим нивоима у складу са Законом о инспекцијском надзору којим се на 

општи начин уређује инспекцијски надзор  

 

 

НЕ  12. 2016.  

19 Предлог закона o потврђивању измена и допуна 

Конвенције о физичкој заштити нуклеарног 

материјала  

Народна скупштина потврђује измене и допуне Конвенције о физичкој 

заштити нуклеарног материјала  

 

 

НЕ  Материјал је 

23.11.2015. 

послат 

Министарству 

спољних 

послова  

20 Предлог закона о потврђивању Уговора о 

Центру за истраживање и иновације Западног 

Балкана --WISE  

Спровођење Уговора о Центру за истраживање и иновације Западног 

Балкана-WISE потписаног 18.09.2015.  

 

 

НЕ  Материјал је 

17.11.2015. 

године 

достављен 

Министарству 

спољних 

послова  

21 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Владе Републике Србије и Владе 

Републике Македоније о сарадњи у области 

образовања, науке и технологије  

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније 

о сарадњи у области образовања, науке и технологије, потписан 16. 

фебруара 2015. године  

 

 

НЕ  Материјал је 

15.10.2015. 

достављен 

Министарству 

спољних 

послова  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Закључак о утврђивању Програма 

распореда и коришћења средстава за 

субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама за 

2016. 

Члан 43. став 3. Закон о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 74/12 -

исправка, 7/14 - УС и 44/14) 

Опредељује се износ средстава која ће 

се, у складу са Законом о Буџету за 

2016. годину, распоредити: Друштву са 

ограниченом одговорношћу "ЈУП 

истраживање и развој"  

 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Закључак о одобравању текста 

Уговора о упису капитала у вези са 

Члан 43.став 3. Закона о Влади ("Службени. 

гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - испр., 

Успостављање Фонда за иновативна 

предузећа (Еnterprise Innovation Fund – 

 

 

НЕ  01. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

Фондом за иновативна предузећа 

(Subsrcription Agreement relating to 

Еnterprise Innovation Fund – ENIF) 

101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука 

УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС и 44/2014)  

ENIF), као прве компоненте целокупног 

програма; Закључком Владе РС 05 број: 

337-1952/2012 од 22. марта 2012. 

године, Фонд за иновациону делатност 

је овлашћен да координира учешће 

Републике Србије у целокупном 

Програму WB EDIF и предузима 

активности у оквиру четири компоненте 

овог програма 

3 Одлука о одобравању средстава за 

субвенције Фонду за иновациону 

делатност у 2016. години (АП) 

Члан 43. став 1. Закона о Влади ("Службени. 

гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 - испр., 

101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - одлука 

УС, 72/2012, 7/2014 - одлука УС и 44/2014) а у 

вези са чланом 31. став 1. Закона о 

иновационој делатности ("Службени гласник 

РС", бр. 110/05, 18/10 и 55/13) 

Обезбеђивање средстава за 

финансирање оперативних трошкова 

Фонда за иновационну делатност у 

2016. години  

 

 

НЕ  01. 2016.  

4 Уредба о утврђивању Програма 

иновационе делатности за 2016. 

годину (АП) 

Члан 27. став 1 Закона о иновационој 

делатности ("Службени гласник РС", бр. 

110/05, 18/10 и 55/13) и члан 42. став 1. Закона 

о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 

71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 

УС, 72/12, 74/12 -исправка, 7/14 - УС и 44/14) 

Подршка развоју иновативних 

производа и услуга и подстицање 

примене и комерцијализације 

научноистраживачких резултата, 

коришћењу савремених технологија и 

изградњи инфраструктуре иновационих 

организација  

 

 

НЕ  02. 2016.  

5 Одлука о броју студената за упис у 

прву годину студијских програма 

основних струковних, академских и 

интегрисаних студија који се 

финансирају из буџета Републике 

Србије у школској 2016/1017. години 

Члан 84. став 3. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 

89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 

68/15) 

Утврђује се број студената на 

студијским програмима основних 

струковних, академских и интегрисаних 

студија који се финансирају из буџета 

Републике Србије у школској 

2016/1017. години  

 

 

НЕ  04. 2016.  

6 Одлука о броју студената за упис у 

прву годину студијских програма 

мастер академских студија који се 

финансирају из буџета Републике 

Србије у школској 2016/1017. години 

Члан 84. став 3. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 

89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 

68/15) 

Утврђује се број студената на 

студијским програмима мастер 

академских студија који се финансирају 

из буџета Републике Србије у школској 

2016/1017. години  

 

 

НЕ  04. 2016.  

7 Одлука о броју студената за упис у 

прву годину студијских програма 

докторских академских студија који 

Члан 84. став 3. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 

Утврђивање броја студената на 

студијским програмима докторских 

академских студија који се финансирају 

 

 

НЕ  04. 2016.  
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Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

се финансирају из буџета Републике 

Србије у школској 2016/1017. години 

89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 

68/15) 

из буџета Републике Србије у школској 

2016/1017. години  

8 Одлука о броју студената за упис у 

прву годину студијских програма 

основних струковних студија који се 

финансирају из буџета Републике 

Србије у школској 2016/1017. години 

Члан 84. став 3. Закона о високом образовању 

(„Службеник гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-

аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 

89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење и 

68/15) 

Утврђује се број студената на 

студијским програмима основних 

струковних студија који се финансирају 

из буџета Републике Србије у школској 

2016/1017. години  

 

 

НЕ  04. 2016.  

9 Уредба о критеријумима за мрежу 

средњих школа (АП) 

Члан 42. став 1. Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 74/12 -

исправка, 7/14 - УС и 44/14) и члан 29. став 8. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 

52/11, 55/13, 35/15–аутентично тумачење и 

68/15) 

Утврђују се критеријуми на основу 

којих се доноси одлука о мрежи 

средњих школа  

 

 

НЕ  06. 2016.  

10 Закључак о усвајању Акционог плана 

за спровођење Стратегије научног и 

технолошког развоја Републике 

Србије за период од 2016. до 2020. 

године (АП) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 74/12 -

исправка, 7/14 - УС и 44/14) 

Утврђују се активности за споровођење 

Стратегије у петогодишњем периоду  

 

 

НЕ  06. 2016.  

11 Закључак о усвајању Извештаја 

Националног савета за научни и 

технолошки развој о стању у науци у 

2015. години, са предлозима и 

сугестијама за наредну годину (АП) 

Члан 14. тачка 3) Закона о 

научноистраживачкој делатности („Службени 

гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка и 

18/10) и члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 

72/12, 74/12 -исправка, 7/14 - УС и 44/14) 

Анализа стања у науци у Републици 

Србији у 2015. години са предлозима и 

сугестијама за унапређење положаја 

науке у наредној години  

 

 

НЕ  09. 2016.  

12 Одлука о Годишњем плану 

образовања одраслих (АП) 

Члан 56.став 1. Закона о образовању одраслих 

("Службени гласник РС" , број 55/13) 

Утврђују се приоритетне образовне и 

радне области и активности образовања 

одраслих; одређује се распоређивање 

образовних и радних области и 

активности образовања одраслих на 

јединице локалне самоуправе у складу 

са потребама тржишта рада; одређују се 

и оквирни обим и извори средстава који 

су потребни за реализацију годишњег 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

плана и критеријуми за расподелу 

средстава  

13 Стратегија развоја интелектуалне 

својине за период од 2015 до 2020. 

године 

Члан 45. 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, 74/12 -

исправка, 7/14 - УС и 44/14) 

Одређују се приоритети и правци 

развоја интелектуалне својине  

 

 

НЕ  12. 2016.  

14 Одлука о мрежи установа ученичког 

и студентског стандарда чији је 

оснивач Република Србија 

Члан 25. став 3. Закона о ученичком и 

студентском стандарду („Службеник гласник 

РС”, бр. 18/10 и 55/13) 

Број и просторни распоред установа 

ученичког и студентског стандарда чији 

је оснивач Република Србија  

 

 

НЕ  12. 2016.  

15 Одлука о мрежи средњих школа 

(АП) 

Члан 29. став 9. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник 

РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15–аутентично 

тумачење и 68/15) 

Акт о мрежи средњих школа чији је 

оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне 

самоуправе доноси се ради примене 

критеријума прописаних Уредбом о 

критеријумима за мрежу средњих 

школа  

 

 

НЕ  12. 2016.  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о мерилима и поступку уписа лица 

у средњу школу под повољнијим условима, 

ради постизања пуне равноправности у 

стицању образовања 

Члан 99. став 3. Закона о основама образовања и 

васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 

72/09, 52/11, 55/13, 35/15–аутентично тумачење и 

68/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  09. 2012. 

2 Правилник о прилагођавању уџбеника Члан 4. став 3. Законa о уџбеницима („Службени 

гласник РС”, број 68/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  02. 2016.  

3 Правилник о облицима и начину вршења 

унутрашње контроле инспекције 

Члан 54. став 5. Закона о инспекцијском надзору 

("Службени гласник РС", број 36/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан  

4 Правилник о посебним елементима процене 

ризика и учесталости вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика у одређеном 

инспекцијском надзору 

Члан 9. став 10. Закона о инспекцијском надзору 

("Службени гласник РС", број 36/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан 
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Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

5 Правилник о посебним елементима плана 

инспекцијског надзора 

Члан 10. став 7. Закона о инспекцијском надзору 

("Службени гласник РС", број 36/15)  

 

 

НЕ  01. 2016.  Није 

прописан 

6 Правилник о реализацији програма 

иновационе делатности у 2016. (АП) 

Члан 27. став 2. Закона о иновационој делатности 

("Службени гласник РС", бр. 110/05, 18/10 и 55/13)  

 

 

НЕ  02. 2016.  12. 2016.  

7 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о додатној образовној, 

здравственој и социјалној подршци детету и 

ученику 

* прописују споразумно министар надлежан за 

послове здравља, министар надлежан за 

послове социјалне политике и министар 

Члан 98. став 19. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/15–аутентично тумачење 

и 68/15) и члан 34. став 6. Закона о предшколском 

васпитању и образвању („Службени гласник РС”,број 

18/10) 

 

 

НЕ  03. 2016.  Није 

прописан 

8 Правилник о ближим условима за остваривање 

програма образовно-васпитног рада на 

страном језику, односно двојезично (АП) 

Члан 5. став 8. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) и 

члан 12. став 8. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  03. 2016.  07. 2015.  

9 Правилник о начину организовања наставе за 

ученике на дужем кућном и болничком лечењу 

Члан 37. став 4. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  03. 2016.  07. 2015.  

10 Правилник о ближим условима за остваривање 

и начин осигурања квалитета и вредновање 

наставе код куће и наставе на даљину 

Члан 38. став 9. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  03. 2016.  07. 2015.  

11 Правилник о организацији завршног испита, 

условима под којима се спроводи, саставу и 

процедури рада комисија и другим питањима 

везаним за полагање завршног испита 

Члан 74. став 10. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  03. 2016.  07. 2015.  

      02. 2016.  

12 Правилник о категоризацији и рангирању 

научних часописа (АП) 

Члан 25. став 1. тачка 5) Закона о 

научноистраживачкој делатности („Службени гласник 

РС”, бр. 110/05, 50/06 и 18/10)  

 

 

НЕ  04. 2016.  04. 2011.  

13 Правилник о структури цене услуга у 

установама ученичког и студентског стандарда 

Члан 85. став 3.Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Службени гласник РС”, бр.18/10 и 55/13)  

 

 

НЕ  04. 2016.  10. 2013.  

14 Правилник о броју и структури запослених у 

установама ученичког и студентског стандарда 

Члан 26. став 8. Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13)  

 

 

НЕ  04. 2016.  10. 2013.  
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НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

15 Извод из регистра одобрених уџбеника – 

каталог уџбеника за средње школе одобрених 

за школску 2016/2017. годину  

Члан 17. став 6. Закона о уџбеницима („Службени 

гласник РС“, број 68/15)  

 

 

НЕ  04. 2016.  02. 2016.  

16 Правилник о календару образовно-васпитног 

рада средњих школа за школску 2016/2017. 

годину. 

Члан 88. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 

тумачење и 68/2015) 

 

 

НЕ  05. 2016.  06. 2016.  

17 Правилник о календару образовно-васпитног 

рада oсновних школа за школску 2016/2017. 

годину. 

Члан 88. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично 

тумачење и 68/2015)  

 

 

НЕ  05. 2016.  06. 2016.  

18 Правилник о ближим условима за утврђивање 

листе лица обучених за превенцију и 

интервенцију у случају насиља, злостављања и 

занемаривања и других облика ризичног 

понашања и листе школа које су својим 

активностима постале примери добре праксе у 

спровођењу програма заштите од насиља, 

злостављања и занемаривања и програма 

превенције других облика ризичног понашања 

Члан 41. став 5. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  06. 2016.  07. 2015.  

19 Правилник о ближим условима и начину рада 

и финансирању модел центра 

Члан 29. став 3. Закона о предшколском васпитању и 

образовању(„Службени гласник РС”, број 18/10)  

 

 

НЕ  06. 2016.  04. 2012.  

20 Правилник о облику, садржају и начину 

вођења Регистра истраживача и поступку 

уписа и брисања из регистра (АП) 

Члан 62. став 6. Закона о научноистраживачкој 

делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 

и 18/10)  

 

 

НЕ  06. 2016.  06. 2011.  

21 Правилник о организацији испита на основу 

којих се завршава одређени ниво, односно 

врста образовања, услови под којима се 

спроводе, састав и процедуре рада комисија, 

термини испитних рокова, начин оцењивања 

на испитима и друга питања везана за 

полагање испита (АП) 

Члан 58. став 3. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  07. 2016.  07. 2015.  

22 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о упису ученика у средњу школу 

Члан 38. став 8. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  07. 2016.  Није 

прописан  

23 Правилник о ближим условима на основу 

којих школа стиче статус модел центра и 

Члан 24. став 2. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  07. 2015.  
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другим питањима од значаја за рад модел 

центра 

24 Правилник о ближим условима за спровођење 

националног испитивања 

Члан 76. став 5. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  07. 2015.  

25 Правилник о врстама диплома, односно 

награда и ближим условима за њихово 

додељивање 

Члан 66. став 4. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  07. 2015.  

26 Правилник о условима и поступку 

напредовања ученика 

Члан 67. став 4. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  07. 2015.  

27 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о садржају образаца јавних 

исправа 

Члан 90. став 7. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

прописан  

28 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о врстама, начину остваривања и 

финансирања посебних, специјализованих 

програма и других облика рада и услуга које 

остварује предшколска установа 

Члан 19. став 2. Закона о предшколском васпитању и 

образовању(„Службени гласник РС”, број 18/10)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

прописан  

29 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о врстама, називу, садржају 

образаца и начину вођења евиденције 

Члан 87. став 3. Закона о основном образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није 

прописан  

30 Правилници којима се уређују ближи услови у 

погледу простора, опреме и наставних 

средстава за остваривање наставних планова и 

програма 

Члан 30. став 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 52/11, и 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 

68/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није 

прописан  

31 Правилник о стручном усавршавању 

просветних инспектора  

Члан 150. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 

72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  09.2012. 

32 Правилник о садржају и начину вођења 

регистра активности образовања одраслих и 

јавно признатих организатора активности 

образовања одраслих 

Члан 42. став 2.Закон о образовању одраслих 

("Службени гласник РС", број 55/13)  

 

 

НЕ  12. 2016.  01. 2014.  

33 Правилник о ближим условима на основу 

којих школа стиче статус модел центра и друга 

питања од значаја за рад модел центра 

Члан 24. став 3. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13)  

 

 

НЕ  12. 2016.  07. 2015.  
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34 Правилници којима се уређује врста 

образовања наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

Члан 121. став 12. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 52/11, и 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 

68/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  09. 2012. 

35 Правилник о начину спровођења практичне 

наставе и друга питања везана за остваривање 

практичне наставе (АП) 

Члан 30. став 2. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, број 55/13) 

 

 

НЕ  12. 2016.  07. 2015.  

36 Правилник о ближим условима и начину 

остваривања исхране деце у предшколској 

установи 

* споразумно прописују министар надлежан за 

послове здравља и министар надлежан за 

послове образовања 

Члан 3. став 2. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник РС”, број 18/10)  

 

 

НЕ  12. 2016.  04. 2012.  

37 Правилник о ближим условима и начину 

остваривања неге и превентивне здравствене 

заштите деце у предшколскoj установи 

* споразумно прописују министар надлежан за 

послове здравља и министар надлежан за 

послове образовања 

Члан 3. став 2. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник РС”, број 18/10)  

 

 

НЕ  12. 2016.  04. 2012.  

38 Правилник о ближим условима за стицање 

статуса модел центра у подручју образовања 

одраслих, начин рада, финансирања и друга 

питања од значаја за модел центар 

Члан 27. став 4. Закона о образовању одраслих 

("Службени гласник РС", број 55/13)  

 

 

НЕ  12. 2016.  01. 2014.  

39 Правилник о стандардима и начину 

спровођења поступка за признавање 

претходног учења (АП) 

Члан 25. став 4. Закона о образовању одраслих 

("Службени гласник РС", број 55/13)  

 

 

НЕ  12. 2016.  01. 2014.  

40 Правилник којима се уређује део наставног 

плана и програма средњег стручног 

образовања и образовања одраслих 

Члан 79. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 

број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење 

и 68/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  09. 2012. 
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Средње образовање и васпитања и образовање 

одраслих (АП) 

Орган   01  25.710.294.000 РСД   

07  5.498.618.000 РСД   

11  308.789.000 РСД  (2.573.200 EUR)  

15  36.000 РСД   

04  795.825.000 РСД   
 

273000 ученика уписано у средње 

школе ради даљег школовања и 

стицања знања и вештина; 4000 

полазника уписаних у програме 

средњег образовања на годишњем 

нивоу; 500 издатих сертификата/ 

уверења одраслим полазницима који 

су завршили одобрене програме код 

ЈПОА на годишњем нивоу; шест 

програма средњег образовања 

развијених на основу стандарда 

квалификација 30 јавно признатих 

организатора активности образовања 

одраслих (ЈПОА) реализовало 

одобрене програме образовања и 

обучавања донетих на основу 

стандарда квалификације 

1.ПК.1 Подршка реализацији делатности средњег 

образовања и образовања одраслих 

Орган   

 
01  25.063.606.000 РСД   

07  4.600.485.000 РСД   

15  36.000 РСД   

04  795.825.000 РСД   
 

95% ученика који су уписали средњу 

школу у односу на број ученика који 

су завршили основну школу; 94% 

ученика који су са успехом завршили 

текући разред у односу на број 

ученика који су га уписали; 70% 

одраслих који су успешно завршили 

текућу школску годину у средњем 

образовањем у односу на број 

уписаних у тој години: 500 издатих 

сертификата/ уверења одраслим 

полазницима који су завршили 

одобрене програме код ЈПОА; 1100 

одраслих који су приступили 

стручним обукама за стицање прве 

квалификације у односу на број 

одраслих уписаних у завршни 

циклус ООО (по моделу фоо) 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.2 Подршка раду школа од посебног интереса за 

Републику Србију (АП) 

Орган   

 
01  466.319.000 РСД   

 

3000 ученика који похађају школе од 

посебног интереса за Републику; 600 

награђених ученика који похађају 

школе од посебног интереса за 

Републику, на такмичењима 

републичког и међународног нивоа 

1.ПК.3 Оптимизација мреже средњих школа (АП, ЕРП) Орган   

 
01  2.000 РСД   

 

Израђен Извештај о тренутном стању 

и ефикасности мреже средњих школа 

у Републици Србији; израђен акт о 

критеријумима за утврђивање мреже 

средњих школа 

1.ПК.4 Превоз ученика и запослених на територији АП 

КиМ 

Орган   

 
01  80.367.000 РСД   

 

Обезбеђeн превоз за 2700 ученика и 

запослених на територији АП КиМ  

2 Превенција насиља у образовно-васпитном 

систему 

Орган   01  6.530.000 РСД   
 

Ојачани капацитети рано 

препознавање, правовремено 

реаговање и ефикасну подршку 

установама у области превенције 

насиља у образовно васпитним 

установама; реализоване активности 

са родитељима на тему превенције 

свих облика насиља; остварена 

сарадња са центрима за социјални 

рад, полицијом и домовима здравља; 

обучено најмање 20 предшколских 

установа за рад са децом на тему 

превенције и заштите од свих облика 

насиља 

2.ПК.1 Превенција вршњачког насиља Орган   

 
01  1.500.000 РСД   

 

Ојачани капацитети школских 

управа за реаговање и одговарајућу 

ефикасну подршку установама у 

области превенције; оспособљени 

запослени за рано препознавање и 

планирање и реализацију 

превентивних активности са децом/ 

ученицима и родитељима; ојачани 

капацитети запослених у школама за 

правовремено и ефикасно реаговање 



  

349 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

у ситуацијама насиља и за рад са 

ученицима; успостављено 

планирање и реализација активности 

са родитељима ( преко Савета 

родитеља школе) на тему превенције 

свих облика насиља; остварена 

сарадња са центрима за социјални 

рад, полицијом, домовима здравља; 

израђен промотивни материјал о 

кључним корацима у превенцији 

насиља (лифлети и постери) 

2.ПК.2 Заштита деце од насиља у предшколским 

установама 

Орган   

 
01  1.200.000 РСД   

 

Развијени пакети за рад са 

запосленима у предшколским 

установама за рад са децом 

предшколског узраста; обучено 

најмање 20 предшколских установа 

за рад са децом на тему превенције и 

заштите од свих облика насиља  

2.ПК.3 Превенција родно заснованог насиља, 

сексуалног и породичног насиља 

Орган   

 
01  500.000 РСД   

 

Укључено најмање 10 нових школа у 

програм са компонентом родно 

заснованог насиља; дистрибуирани 

приручници за превенцију родно 

заснованог насиља у све школе на 

територији Републике Србије; 

обучено најмање 400 запослених у 

образовно-васпитним установама за 

рад на тему родно заснованог 

насиља; укључено најмање 50 школа 

у програме превенције сексуалног 

насиља и јачање вршњачких тимова 

и ученичког парламента; спроведено 

информисање најмање 2000 

родитеља и ученика о превенцији 

сексуалног насиља и начинима 

реаговања  

2.ПК.4 Превенција дигиталног насиља Орган   

 
01  600.000 РСД   

 

Развијена онлајн платформа за помоћ 

деци која трпе дигитално насиље; 

развијена онлајн платформа за обуку 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

запослених на тему дигиталног 

насиља; обучено најмање 20 тренера 

за рад са представницима образовног 

система на превенцији дигиталног 

насиља; обучено најмање по шест 

представника свих школских управа 

на територији Републике Србије за 

рад са запосленима у оквиру своје 

школске управе; обучено најмање 

60000 запослених и 3000 стручних 

сарадника за превенцију дигиталног 

насиља и реаговање у случајевима 

дигиталног насиља; одржано 

најмање 20 догађаја за ученике са 

темом превенције дигиталног насиља 

и реаговања у ситуацијама насиља  

2.ПК.5 „Школа без насиља“ Орган   

 
01  400.000 РСД   

 

Укључено најмање 20 нових школа у 

програм; ојачани капацитети 

запослених у школама за реаговање 

у ситуацијама насиља и за рад са 

ученицима и родитељима на теме 

превенције свих облика насиља у 

најмање 100 школа; ојачани 

капацитети најмање 60 спољних 

сарадника/ментора програма Школа 

без насиља за подршку школама у 

ситуацијама насиља  

2.ПК.6 „Спортом против насиља“ Орган   

 
01  620.000 РСД   

 

Oбучено најмање 300 наставника 

физичког васпитања и учитеља за 

превенцију насиља кроз редовну 

наставу физичког васпитања и 

ваннаставне активности; обучено 

најмање 20 школа за коришћење 

мини тениса у сврхе промовисања 

позитивних животних стилова и 

развијање културе ненасиља; 

обучено најмање 50 школа за 

коришћење спортских игара 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(кошарка, одбојка, рукомет, фудбал 

и друго) и борилачких вештина за 

развијање културе ненасиља  

2.ПК.7 Психолошке кризне интервенције Орган   

 
01  850.000 РСД   

 

Пружена психолошка подршка у 

кризним ситуацијама у најмање 15 

школа; обучено најмање 200 

запослених у образовним установама 

за реаговање у кризним ситуацијама  

2.ПК.8 СОС телефонска линија за пријаву насиља Орган   

 
01  180.000 РСД   

 

Обучено најмање 30 нових саветника 

за пружање подршке путем СОС 

линије; промовисан рад СОС 

телефонске линије у свим основним 

и средњим школама у Србији, као и 

у предшколским установама кроз 

штампани материјал и рад са 

ученицима; спроведени 

једномесечни супервизијски 

састанци са саветницима који 

дежурају на СОС линији  

2.ПК.9 Онлајн Платформа за онлајн пријаву 3.нивоа 

насиља 

Орган   

 
01  200.000 РСД   

 

Развијена онлајн база за пријаву 

трећег нивоа насиља; обучени 

координатори за заштиту од насиља 

у свим школским управама; обучени 

представници образовно-васпитних 

установа у свим школама и 

предшколским установама за 

коришћење базе  

2.ПК.10 Препознавање деце/ученика жртава трговине 

децом 

Орган   

 
01  480.000 РСД   

 

Обучено најмање 120 запослених у 

установама за примену индикатора 

за препознавање деце/ученика 

жртава трговине децом 

3 Подршка образовању ученика и студената 

(ученички и студентски стандард) 

Орган   01  10.185.101.000 РСД   
 

Створени материјални услови за 

једнаку доступност образовању 

ученика средњим школама; повећана 

доступност средњег образовања кроз 

подршку ученичком стандарду; 

побољшан квалитет васпитног рада у 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

установама ученичког стандарда; 

повећано учешће популације са 

високим образовањем у укупној 

популацији у Републици Србији; 

повећана доступност високог 

образовања кроз подршку 

студентском стандарду  

3.ПК.1 Систем установа ученичког стандарда Орган   

 
01  2.844.900.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за наставак 

школовања ученицима чије 

пребивалиште није у седишту школе 

коју похађају; обезбеђени услови за 

наставак школовања ученицима из 

осетљивих друштвених група 

3.ПК.2 Индивидуална помоћ ученицима (кредити и 

стипендије)  

Орган   

 
01  690.606.000 РСД   

 

Стимулисани одлични ученици кроз 

доделу стипендија; повећана 

доступност средњем образовању 

кроз доделу кредита; повећана 

доступност средњем образовању 

кроз доделу кредита и стипендија 

ученицима из осетљивих 

друштвених група 

3.ПК.3 Систем установа студентског стандарда Орган   

 
01  4.560.595.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за наставак 

школовања студентима чије 

пребивалиште није у седишту 

високошколске установе у којој 

студирају; обезбеђени услови за 

наставак школовања студентима из 

осетљивих друштвених група 

3.ПК.4 Индивидуална помоћ студентима (кредити и 

стипендије) 

Орган   

 
01  1.919.700.000 РСД   

 

Стимулисани одлични студенти кроз 

доделу стипендија; повећана 

доступност високог образовања кроз 

доделу студентских кредита; 

повећана доступност високог 

образовања кроз доделу стипендија и 

кредита осетљивим друштвеним 

групама 



  

353 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПК.5 Унапређење студентског стваралаштва Орган   

 
01  169.300.000 РСД   

 

Унапређен културни и друштвени 

живот студената кроз информисање, 

остваривање културно-уметничких, 

културно-забавних и спортско-

рекреативних активности 

4 Програм модернизације образовно-васпитних 

установа 

Орган   11  5.686.218.000 РСД  (47.385.000 EUR)  

01  650.000.000 РСД   
 

Обезбеђени нови капацитети и 

унапређени постојећи капацитети 

просторни и материјални услови за 

квалитетан образовно васпитни рад 

4.ПК.1 Модернизација инфраструктуре основних 

школа 

Орган   

 
11  2.640.000.000 РСД  (22.000.000 EUR)  

01  75.000.000 РСД   
 

Обезбеђени нови и унапређени 

постојећи просторни и материјални 

капацитети и услови за квалитетно 

одвијање наставе основног 

образовања и васпитања ученика; 

објекти прилагођени лицима са 

посебним потребама; завршени 

радови на изградњи и проширењу 

осам основних школа и набавку 

опреме за ове и још две основне 

школе у Београду чија је изградња 

финансирана од стране локалне 

управе  

4.ПК.2 Модернизација инфраструктуре средњих школа Орган   

 
11  960.000.000 РСД  (8.000.000 EUR)  

01  60.000.000 РСД   
 

Обезбеђени нови и унапређени 

постојећи просторни и материјални 

капацитети и услови за квалитетно 

одвијање наставе средњег 

образовања и васпитања; смањен 

вишесменски рад, повећана 

енергетска ефикасност објеката који 

су прилагођени лицима са посебним 

потребама; завршена изградња и 

проширење две средње школе 

4.ПК.3 Модернизација инфраструктуре установа 

високог образовања 

Орган   

 
01  119.000.000 РСД   

 

Обезбеђени нови и унапређени 

постојећи просторни и материјални 

капацитети, услова за квалитетно 

одвијање наставе високог 

образовања, усклађено са 



354 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

стратегијом развоја високог 

образовања, важећим нормативима 

простора, опреме и наставних 

средстава као и планирање простора 

и пројектовање објеката којим се 

повећава енергетска ефикасност 

објеката и исти прилагођавају 

лицима са посебним потребама 

4.ПК.4 Модернизација инфраструктуре установа 

ученичког стандарда 

Орган   

 
01  171.000.000 РСД   

 

Обезбеђење нови и унапређени 

постојећи просторни и материјални 

капацитети и услови за квалитетан 

смештај и исхрану ученика у складу 

са важећим нормативима простора и 

опреме уз повећану енергетску 

ефикасност објеката; објекти 

прилагођени лицима са посебним 

потребама 

4.ПК.5 Модернизација инфраструктуре установа 

студентског стандарда 

Орган   

 
01  225.000.000 РСД   

 

Обезбеђени нови и унапређени 

постојећи просторни и материјални 

капацитети и услови за квалитетан 

смештај и исхрану студената у 

складу са нормативима простора и 

опреме уз повећавање енергетске 

ефикасности објеката; објекти 

прилагођени лицима са посебним 

потребама 

4.ПК.6 Национални инвестициони план Орган   

 
11  176.218.000 РСД  (1.468.000 EUR)  

 

Настављена изградња објекта 

Пољопривредне школе 

"Шуматовац"; реализована трећа 

фаза доградње зграде Факултета 

политичких наука у Београду; 

настављена изградња објекта 

студентског дома у Нишу  

4.ПК.7 Пројекат Енергетска ефикасност у јавним 

зградама  

Орган   

 
11  960.000.000 РСД  (8.000.000 EUR)  

 

Енергетски санирано 12 школских 

објеката применом мера енергетске 

ефикасности (термоизолација 

грађевинског омотача зграда, 
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реконструкција система грејања и 

унутрашњег осветљења, замена 

извора топлоте и врсте енергента, и 

увођење обновљивих извора енергије 

где је то изводљиво); годишња 

потрошња енергије у свакој од 

изабраних школа смањена за 

најмање 20% 

4.ПК.8 Образовање за социјалну инклузију Орган   

 
11  950.000.000 РСД  (7.916.000 EUR)  

 

Унапређени услови боравка и 

повећани смештајни капацитети у 

ученичким и студентским домовима; 

реконструисани, адаптирани, 

изграђени, дограђени и опремљени 

намештајем ученички домови (ДУ 

Трстеник, ДУ Крагујевац, ДУ Чачак) 

и студентски домови (СЦ 

Крагујевац,СЦ Ужице, СЦ Ниш, СЦ 

Суботица, СЦ Нови Пазар и 

Студентско одмаралиште на Палићу)  

5 Предшколско васпитање Орган   01  2.170.400.000 РСД   
 

Потпуни обухват деце припремним 

предшколским програмом у години 

пред полазак у школу  

5.ПК.1 Подршка реализацији четворочасовног 

припремног предшколског програма 

Орган   

 
01  2.170.400.000 РСД   

 

Повећан обухват деце предшколским 

васпитањем и образовањем, 

обезбеђена доступност деци са 

сметњама у развоју и деци на 

болничком лечењу; потпуни обухват 

деце припремним предшколским 

програмом у години пред полазак у 

школу 

6 Реализација делатности основног образовања Орган   01  55.870.232.250 РСД   
 

Повећан обухват ученика и oдраслих 

основним образовањем и 

васпитањем и повећана доступност 

основног образовања и васпитања 

6.ПК.1 Завршни испит Орган   

 
01  21.000.000 РСД   

 

Повећана ефикасност основног 

образовања и васпитања (Смањење 

стопе осипања ученика у току 
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основног образовања и васпитања у 

односу на број који је уписао); 

повећан број ученика који заврше 

основну школу (*број ученика који 

су обавили завршни испит) у односу 

на број који је уписао; 

увећан просечни резултат ученика на 

завршном испиту (из свих тестова) 

 

6.ПК.2 Такмичење ученика основних школа Орган   

 
01  8.925.000 РСД   

 

Реализована такмичења из наставних 

предмета предвиђених Календаром 

6.ПК.3 Подршка реализацији процеса наставе у 

основним школама на територији АП КиМ 

Орган   

 
01  53.343.150 РСД   

 

Обезбеђена доступност oсновног 

образовања на КиМ 

6.ПК.4 Набавка бесплатних уџбеника Орган   

 
01  652.417.500 РСД   

 

Обезбеђени бесплатни уџбеници  

7 Међународна билатерална научна сарадња Орган   01  61.600.000 РСД   
 

Објављени позиви; прикупљени 

предлози пројеката; урађене 

рецензије предлога пројеката; 

одржана заседања мешовитих 

комисија; усвојене листе пројеката за 

финасирање; објављени заједнички 

научни радови, патенти; 

припремљене заједничке апликације 

за друге међународне прогреме 

7.ПК.1 Билатерална сарадња са Републиком 

Француском (“Павле Савић” и CNRS) 

Орган   

 
01  6.000.000 РСД   

 

Израђени заједнички научни радови, 

патенти и потенцијална апликација 

за друге европске програме; 

интегрисање и јачање научно-

техничке сарадње на билатералном 

нивоу  

7.ПК.2 Билатерална сарадња са Републиком Италијом Орган   

 
01  1.800.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме 

7.ПК.3 Билатерална сарадња са Народном Републиком 

Кином 

Орган   

 
01  10.000.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за другe 

програме  
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7.ПК.4 Билатерална сарадња са Републиком 

Белорусијом 

Орган   

 
01  2.400.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијалне апликација за друге 

програме 

7.ПК.5 Билатерална сарадња са Републиком Словачком Орган   

 
01  3.600.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме 

7.ПК.6 Билатерална сарадња са Републиком Мађарском Орган   

 
01  4.000.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме 

7.ПК.7 Билатерална сарадња са Републиком Хрватском Орган   

 
01  5.400.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме 

7.ПК.8 Билатерална сарадња са Републико Црном 

Гором 

Орган   

 
01  2.000.000 РСД   

 

Реализовани заједнички пројекти; 

публиковани заједнички резултати; 

реализована размена младих 

научника 

7.ПК.9 Билатерална сарадња са Немачком службом за 

академску размену ДААД 

Орган   

 
01  10.000.000 РСД   

 

Реализовани заједнички пројекти; 

публиковани заједнички резултати; 

реализована размена младих 

научника 

7.ПК.10 Билатерална сарадња са Републиком Португал Орган   

 
01  2.400.000 РСД   

 

Реализовани заједнички пројекти; 

публиковани заједнички резултати; 

реализована размена младих 

научника 

7.ПК.11 Билатерална сарадња са Краљевином Шпанијом  Орган   

 
01  1.000.000 РСД   

 

Реализовани заједнички пројекти; 

публиковани заједнички резултати; 

реализована размена младих 

научника 

7.ПК.12 Билатерална сарадња са Републиком 

Словенијом 

Орган   

 
01  9.000.000 РСД   

 

Заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме  

7.ПК.13 Билатерална сарадња са Републиком Аустријом  Орган   

 
01  4.000.000 РСД   

 

Реализовани заједнички пројекти; 

публиковани заједнички резултати; 

реализована размена младих 

научника 
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8 Програм основних и усмерених основних 

истраживања (АП) 

Орган   01  5.044.661.000 РСД   
 

Потписано и покренуто 394 

постојећих пројеката у текућем 

циклусу истраживања 2011-

2015.година (до 30.јуна 2016.); 

реализација расписаног јавног 

позива за циклус истраживања 2016-

2020. година ; реализација Програма 

основних и усмерених основних 

истраживања и Акта о избору, 

вредновању и финансирању 

Програма основних и усмерених 

основних истраживања, за нови 

циклус истраживања у периоду 2016-

2020 године; потписани и покренути 

пројекти за циклус истраживања 

2016-2020. година у складу са 

дефинисаним приоритетним темама 

и областима усаглашеним са 

Стратегијом; повећан број научних 

радова у квалитетним међународним 

часописима за 4%; укључено 300 

младих истраживача приправника и 

1000 нових истраживача; потписано 

и покренуто четири уговора за 

финансирање научно истраживачке 

делатности САНУ и Матице српске; 

потписан и покренут уговор за 

финансирање научноистраживачке 

делатности Астрономске 

опсерваторије 

8.ПК.1 Посебни програми САНУ, Матица српска и 

остали програми 

Орган   

 
01  91.161.000 РСД   

 

Потписано и покренуто четири 

уговора за финансирање научно 

истраживачке делатности САНУ и 

Матице српске ; примењен Закон о 

речнику САНУ који је донет 2005. 

године и праћење реализације 

Пројекта речника (наставак рада на 

XX-тој, XXI-ој и XXII-ој (у фази 
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основне обраде) књизи речника 

САНУ,); анализирана досадашња 

реализација програма истраживања 

Матице српске утврђивањем 

приоритетних пројеката од интереса 

за Републику Србију; израђен 

Извештај о праћењу преусмеравања 

активности библиотеке Матице 

српске на евидентирање научних 

публикација; израђен Извештај о 

праћењу реализације пројекта 

Српске енциклопедије (издавање II 

књиге III тома енциклопедије) у 

складу са Законом о Српској 

енциклопедији; потписан и покренут 

уговор за финансирање 

научноистраживачке делатности 

Астрономске опсерваторије 

8.ПК.2 Финансирање научноистраживачких пројеката у 

оквиру програма природно-математичких, 

медицинских наука, друштвених и 

хуманистичких наука 

Орган   

 
01  4.953.500.000 РСД   

 

Потписано и покренуто 394 

постојећих пројеката у текућем 

циклусу истраживања 2011-

2015.година (до 30.јуна 2016.); 

реализација расписаног јавног 

позива за циклус истраживања 2016-

2020. година; реализација Програма 

основних и усмерених основних 

истраживања и Акта о избору, 

вредновању и финансирању 

Програма основних и усмерених 

основних истраживања, за нови 

циклус истраживања у периоду 2016-

2020 године; потписани и покренути 

пројекти за циклус истраживања 

2016-2020. година у складу са 

дефинисаним приоритетним темама 

и областима усаглашеним са 

Стратегијом; повећан број научних 

радова у квалитетним међународним 
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часописима за 4%; укључено 300 

младих истраживача приправника и 

1000 нових истраживача 

9 Финансирање научноистраживачких пројеката у 

оквиру програма суфинансирања интегралних и 

интердисциплинарних истраживања (АП) 

Орган   01  3.425.750.000 РСД   
 

Потписано и покренуто 110 

пројеката за циклус истраживања 

2011-2015. година (до 30.јуна 2016.); 

потписан и покренут уговор за 

финансирање корисничког 

постројење за основна и примењена 

истраживања у области 

модификације и анализе материјала 

јонским сноповима (ФАМА). 

10 Програм усавршавања кадрова за 

научноистраживачки рад (АП) 

Орган   01  107.500.000 РСД   
 

Непосредна размена научних 

достигнућа и информација за 1546 

истраживача кроз учешће са радом 

на научним скуповима и у радним 

телима међународних научних 

организација, боравком страних 

истраживача на скуповима у 

Републици Србији и за завршну 

обраду докторских дисертација 

дисертација и постдокторско 

усавршавање истраживача у 

иностранству; реализација Програма 

усавршавања кадрова за 

научноистраживачки рад и Акта о 

финансирању Програма за период 

2016.-2020. године; реализација 

расписаног јавног позива за 

финансирање програмских 

активности у 2016. години 

10.ПК.1 Учешће истраживача на научним скуповима у 

иностранству 

Орган   

 
01  50.000.000 РСД   

 

600 истраживача је учествовало са 

радом на научним скуповима у 

иностранству  

10.ПК.2 Боравак истраживача из иностранства у РС по 

позиву 

Орган   

 
01  10.000.000 РСД   

 

600 страних истраживача учестовало 

на скуповима у земљи и по позиву 
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10.ПК.3 Завршна обрада докторских дисертација 

истраживача и стипендиста Министарства  

Орган   

 
01  12.500.000 РСД   

 

250 одбрањених докторских 

дисертација 

10.ПК.4 Постдокторско усавршавање истраживача Орган   

 
01  30.000.000 РСД   

 

30 стипендија за постодокторско 

усавршавање у иностранству 

10.ПК.5 Учешће истраживача на састанцима радних тела 

научног скупа у иностранству 

Орган   

 
01  5.000.000 РСД   

 

66 истраживача – чланова радних 

тела учествовало је на састанцима 

међународних организација 

11 Посебни мултилатерални уговори у области 

науке 

Орган   01  6.000.000 РСД   
 

Пружена подршка и суфинансиране 

домаће истраживачке институције у 

циљу успостављања иновативних 

истраживачко-развојних мрежа са 

истраживачима из земаља Дунавског 

региона  

11.ПК.1 Сарадња са немачким министарством –BMBF 

Такмичење за најбољу идеју за оснивање и 

развој иновативних мрежа за истраживање и 

развој са партнерима у подунавским земљама“  

Орган   

 
01  3.000.000 РСД   

 

Пружање подршке домаћим 

истраживачким институцијама и 

компанијама у циљу успостављања 

иновативних истраживачко-

развојних мрежа са истраживачима 

из земаља Дунавског региона у циљу 

развоја заједничких пројеката и 

стратегија за сарадњу; заједнички 

научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме 

11.ПК.2 Сарадња са аустријским федералним 

министарством –BMWFW за остваривање 

циљева Дунавске стратегије-ЕУСДР  

Орган   

 
01  3.000.000 РСД   

 

Суфинансирање домаћих 

истраживачких институција уциљу 

успостављања иновативних 

истраживачко-развојних мрежа са 

истраживачима из земаља Дунавског 

региона у циљу развоја заједничких 

пројеката и стратегија за сарадњу; 

објављен пилот позив за пројекте у 

2016. години; реализовани 

заједнички пројекти, публиковани 

заједнички радови, заједнички 

патенти  
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12 Програм подстицања и стипендирања младих и 

надарених за научноистраживачки рад (АП) 

Орган   01  275.918.440 РСД   
 

Створени делимични услови за 

очување и развој 

научноистраживачког подмлатка 

кроз учешће 88 стипендиста и 

студената на научним скуповима, 

студијским боравцима и другим 

облицима усавршавања у земљи и 

иностранству; подржана једна 

олимпијада; стипендираних 46 

младих истраживача (ученика); 600 

студената докторских академских 

студија, укључених у 

научноистраживачки рад; 

реализација Програма стипендирања 

младих и надарених за 

научноистраживачки рад и Акта о 

финансирању Програма за период 

2016. -2020. године. Реализација 

расписаног јавног позива за 

финансирање програмских 

активности у 2016. -2020. години 

12.ПК.1 Стипендирање студената докторских студија Орган   

 
01  230.598.400 РСД   

 

Стипендирано око 600 (400 који 

настављају стипендирање и 200 

нових) студената докторских 

академских студија који су 

ангажовани на пројектима 

научноистраживачких организација 

у Републици Србији 

12.ПК.2 Суфинансирање материјалних трошкова 

укључивања стипендиста на пројекате 

Министарства 

Влада   

 
01  28.386.600 РСД   

 

Финансирани материјални трошкови 

за око 80 НИО за 600 студената 

докторских академских студија 

ангажованих на пројектима 

Министарства 

12.ПК.3 Стипендирање младих истраживача (ученика 

завршних разреда средњe школе) 

Орган   

 
01  11.133.440 РСД   

 

Планира се стипендирање око 46 (36 

који настављају стипендирање и 10 

нових по Јавном позиву) ученика 

завршних разреда средње школе који 
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су освојили једно од прва три места 

на међународним олимпијадама  

12.ПК.4 Суфинансирање студената последипломских 

студија на скуповима у земљи, иностранству и 

студијским боравцима у иностранству 

Орган   

 
01  1.000.000 РСД   

 

Учествовање на скуповима у земљи, 

иностранству и студијским 

боравцима у иностранству  

12.ПК.5 Суфинансирање стипендиста на скуповима у 

земљи, иностранству, студијским боравцима у 

иностранству и другим облицима усавршавања 

Орган   

 
01  2.500.000 РСД   

 

Учествовање на скуповима у земљи, 

иностранству, студијским боравцима 

у иностранству и другим облицима 

усавршавања 

12.ПК.6 Трошкови пријаве и одбране докторске 

дисертације стипендисте Министарства 

Орган   

 
01  2.100.000 РСД   

 

Суфинансирана пријава и одбрана 

докторских дисертација за 

стипендисте Министарства 

13 Програми међународне научне мултилатералне 

сарадње 

Орган   01  126.156.000 РСД   
 

Реализација Еурека пројеката; 

реализација COST акција; 

успостављен Центар за истраживање 

и иновације Западног Балкана 

(WISE); подигнут ниво индустријске 

безбедности 

13.ПК.1 Еурека програм Орган   

 
01  120.000.000 РСД   

 

Реализација Еурека пројеката 

одобрених из Јавног позива за 2015. 

годину; расписан Јавни позив за 

финансирање Еурека пројеката у 

2016. години у вези са учешћем у 

Заједничком мултилатералном 

јавном позиву земаља Дунавског 

региона; реализовани међународни 

пројекти, објављени радови у 

научним часописима, 

патенти,техничка решења, пилот и 

полуиндустријска постројења 

13.ПК.2 Контрибуција за paд WISE Секретаријата за 

Стратегију у оквиру истраживања и иновација 

Западног Балкана 

Орган   

 
01  3.456.000 РСД   

 

Успостављен Центар за истраживање 

и иновације Западног Балкана 

(WISE) у одрживу, регионалналну 

организацију са циљем да постане 

препознатљив и атрактиван партнер 

у пројектима које финансира ЕУ са 

регионалним карактером; остварено 
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учешће српских истраживача на 

конкурсима Центра 

13.ПК.3 ERANET Пројекти - SAFERA-SPRINCE  Орган   

 
01  1.200.000 РСД   

 

Подигнут ниво индустријске 

безбедности на основу Европске 

Технолошке Платформе 

Индустријске Безбедности (ЕТПИС) 

кроз Споразум о партнерству и кроз 

финансирања двогодишњенг 

пројекта SPRINCE Иновационог 

центра Машинског факултета као 

регистрованог реализатора 

13.ПК.4 COST Програм Орган   

 
01  1.500.000 РСД   

 

Повећано учешће српских 

истраживача у COST акцијама, 

заједнички научни радови, патенти и 

потенцијална апликација за друге 

европске програме 

14 Програм Европске организације за нуклеарна 

истраживања CERN (The European organization 

for nuclear research) 

Орган   01  130.000.000 РСД   
 

Плаћена чланарина за 2016. годину; 

реализовано учешће српских 

истраживача у експерименталном 

делу рада (групе АТLАS,СМS, 

SHINE, ISOLDE, GRID) у ЦЕРН-у и 

обрађени подаци који проистекну из 

мерења на акцелератору 

15 Програм набавке научне и стручне литературе 

из иностранства и приступа електронским 

научним и стручним базама података (АП) 

Орган   01  290.000.000 РСД   
 

Доступна страна научна литература 

и приступ електронским базама 

података у четири индексне 

електронске публикације, 17 

електронских база података са 

часописима у пуном тексту, 1 

електронске базе књига у пуном 

тексту и и додела интернационалних 

DOI бројева чланцима у 60 домаћа 

електронска часописа, као и 

видљивост домаћих научних 

истраживања и резултата у 

библиометријској анализи 400 

домаћих часописа, приступ 
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електронској бази података са 140 

домаћих часописа у пуном тексту и 

стварање базе података за 

моногарије и зборнике са научних 

скупова; реализација расписаног 

јавног позива за финансирање 

програмских активности у 2016. 

години 

15.ПК.1 Набавка научне и стучне литературе из 

иностранства 

Орган   

 
01  260.000.000 РСД   

 

Набављено четири индексне 

електронске публикације, 17 

електронских база података са 

часописима у пуном тексту, 1 

електронскa базе књига у пуном 

тексту и додела DOI бројева за 60 

домаћих електронских часописа 

15.ПК.2 Национални цитатни индекс и библиометријска 

анализа домаћих часописа 

Орган   

 
01  30.000.000 РСД   

 

Библиометријска анализа за око 400 

домаћих научних часописа и 

електронска база података са 140 

домаћих часописа у пуном тексту, 

као и стварање нове базе податка за 

монографије и зборнике радова са 

скупа чији издавачи су из Републике 

Србије 

16 Програм издавања научних публикација и 

одржавања научних скупoва (АП) 

Орган   01  148.000.000 РСД   
 

Објављени резултати научних 

истраживања у 385 научних 

публикација и на 260 научних 

скупова у Републици Србији и 

укључено 55 научностручних 

друштава и НИО из Србије у 

међународна научна удружења; 

реализација Програма издавања 

научних публикација и одржавања 

научних скупoва и Акта о 

финансирању Програма за период 

2016.-2020. године; реализација 

расписаног јавног позива за 

финансирање програмских 

активности у 2016. години 
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16.ПК.1 Издавање научних часописа у Републици 

Србији 

Орган   

 
01  54.000.000 РСД   

 

Суфинансирано 185 публикованих 

научних часописа у Републици 

Србији 

16.ПК.2 Издавање монографија у Републици Србији Орган   

 
01  45.000.000 РСД   

 

Суфинансирано 200 публикованих 

научних монографија у Републици 

Србији 

16.ПК.3 Одржавање научних скупова у Републици 

Србији 

Орган   

 
01  45.000.000 РСД   

 

260 суфинансираних научних 

скупова у Републици Србији 

16.ПК.4 Колективне чланарине у међународним 

удружењима/организацијама 

Орган   

 
01  4.000.000 РСД   

 

55 остварених чланстава НИО и 

научних друштава у међународним 

научним организацијама 

17 Учешће у пројектима Програма Horizont 2020 Орган   06  8.820.000 РСД  (73.500 EUR)  
 

Реализована боља интегрисаност у 

европски истраживачки простор 

путем повећаног учешћа наших 

истраживача у одобреним 

пројектима 

17.ПК.1 Јачање сарадње националних контакт особа у 

области Ширење изврсности и учешћа 

Хоризонт 2020 програма -

NCP_WIDE.NET(Transnational Network of 

cooperation for WIDESPREAD NCPs) 

Орган   

 
06  780.000 РСД  (6.500 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.2 Јачање сарадње националних контакт особа за 

област друштвено-економских и хуманистичких 

наука NET4SOCIETY 

Орган   

 
06  360.000 РСД  (3.000 EUR)  

 

Унапређења знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.3 Транснационална сарадња између националних 

контат особа у оквиру инфомационих и 

телекомунакционих технологија - 

IDEALIST2018 -Trans-

nationalcooperationamongICTnationalcontactpoints 

Орган   

 
06  360.000 РСД  (3.000 EUR)  

 

Унапређења знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.4 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за акције Мари Кири – 

Net4Mobility- Trans-national co-operation among 

national contact points for Marie Sklodowska Curie 

actions 

Орган   

 
06  360.000 РСД  (3.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 
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17.ПК.5 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област Транспорт – ETNA+ 

пројекат 

Орган   

 
06  360.000 РСД  (3.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.6 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област Наука у друштву и за 

друштво - SIS.NET 

Орган   

 
06  240.000 РСД  (2.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.7 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област нанотехнологије- 

NMPTeam 3 

Орган   

 
06  240.000 РСД  (2.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.8 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област климатске промене, 

заштита животне средине, ефикасно 

искоришћење ресурса и материјала – 

NCPsCARE пројекат 

Орган   

 
06  240.000 РСД  (2.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.9 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област Здравље, демографске 

промене и квалитет живота –HNN 2.0 (Health 

NCP Net) пројекат 

Орган   

 
06  240.000 РСД  (2.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.10 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа заобласт Сигурност хране, 

одржива пољопривреда и биотехнологија – 

BioHorizon пројекат 

Орган   

 
06  240.000 РСД  (2.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.11 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област Истраживачка 

инфраструктура – RICH пројекат(Research 

Infrastructures for Horizon 2020) 

Орган   

 
06  240.000 РСД  (2.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.12 Транснацинална сарадња између националних 

контакт особа за област Енергија – C- 

Energy2020( for Horizon 2020) 

Орган   

 
06  120.000 РСД  (1.000 EUR)  

 

Унапређена знања, вештине и 

способности националне котакт 

особе 

17.ПК.13 Центар изврсности за напредне технологије у 

области одрживе пољопривреде и безбедности 

хране - ANTARES (Centre of Excellence for 

Advanced Technologies in Sustainable Agriculture 

and Food Security) 

Орган   

 
06  3.600.000 РСД  (30.000 EUR)  

 

Израда Извештаја о анализи 

потенцијалних препрека за 

постизање дугорочне визије Центра 

изврсности 

17.ПК.14 Пилот пројекат о исхрани деце у основним 

школама - Strengh2Food  

Орган   

 
06  1.440.000 РСД  (12.000 EUR)  

 

Прикупљени примери добре праксе и 

истраживачки налази ради 
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пилотирања унапређења школских 

оброка у одабраним основним 

школама и израде препорука за цео 

систем 

18 Стручно усавршавање запослених у образовно 

васпитним установама 

Орган   01  4.300.000 РСД   
 

Повећан проценат запослених који 

су укључени у планиране програме 

стручног усавршавања 

18.ПК.1 Стручно усавршавање запослених у 

предшколским установама 

Орган   

 
01  800.000 РСД   

 

Повећан проценат запослених који 

су укључени у планиране програме 

стручног усавршавања 

18.ПК.2 Стручно усавршавање запослених у основним 

школама 

Орган   

 
01  2.500.000 РСД   

 

Повећан проценат запослених који је 

укључен у планиране обуке; обучени 

запослени у приоритетним 

областима; обучени запослени за рад 

са децом и ученицима у допунској 

настави 

18.ПК.3 Стручно усавршавање запослених у средњим 

школама 

Орган   

 
01  1.000.000 РСД   

 

Повећан проценат запослених који 

су укључени у планиране обуке; 

наставници обучени за рад у 

приоритетним областима  

19 Уређење, надзор и развој свих нивоа образовног 

система 

Орган   06  33.120.000 РСД  (276.000 EUR)  

01  555.767.000 РСД   
 

Унапређен нормативни оквир, 

остварен стручно-педагошки и 

инспекцијски надзор, настављено 

учешће у програмима за 

унапређивање образовних политика 

19.ПК.1 Стручно-педагошки надзор над радом установа 

образовања и Завода 

Орган   

 
01  146.836.000 РСД   

 

Спроведен редован и ванредан 

стручно-педагошки надзор у 

образовно васпитним установама 

19.ПК.2 Учешће у програмима и мрежама за размену 

образовних политика 

Орган   

 
01  34.440.000 РСД   

 

Настављено учешће у програмима и 

мрежама за размену образовних 

политика 

19.ПК.3 Инспекцијски надзор над радом установа 

образовања и васпитања 

Орган   

 
01  68.067.000 РСД   

 

Извршен инспекцијски надзор у 1650 

установа, повећан проценат 

спроведених надзора без уочених 

недостатака на 37% 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

19.ПК.4 Програм Еразмус + 2014-2020  Орган   

 
01  22.200.000 РСД   

 

Плаћена контрибуција за 

2016.годину и настављено учешће у 

мрежама, пројектима и платформама 

Еразмус+ програма 

19.ПК.5 Пројекат: "Јурогајденс" (Euroguidance) Орган   

 
01  4.200.000 РСД   

 

Ажуриране информације о 

образовним системима у Европи, 

трошковима живота, смештаја током 

студија, школаринама и друге 

корисне информације о мобилности 

и програмима размене, доступним 

стипендијама  

19.ПК.6 Пројекат: "Јуридајс" (Eurydice) Орган   

 
01  1.800.000 РСД   

 

Прикупљени подаци о томе како су 

питања значајна за систем 

образовања регулисана у различитим 

земљама Европе 

19.ПК.7 Пројекат "И-Твининг" Орган   

 
01  2.400.000 РСД   

 

Омогућена виртуелна сарадња, 

размена добрих пракси и онлајн 

материјала између наставника и 

васпитача широм Европе чиме се 

ствара институционална сарадња 

васпитно-образовних установа у 

Европи 

19.ПК.8 Отворен метод координације Орган   

 
01  3.840.000 РСД   

 

Настављено учешће у радионицама 

ОМК 

19.ПК.9 Социјални развој (ИПА 2012) - Техничка помоћ 

спровођењу пројектне идеје Владе Републике 

Србије у области социјалног развоја (5. мера) у 

вези са реализацијом Стратегије за инклузију 

Рома 

Орган   

 
06  3.120.000 РСД  (26.000 EUR)  

01  100.000 РСД   
 

Обезбеђене стипендије за ромску 

децу која су у ризику од напуштања 

школе; изабрано 500 ученика који ће 

примати стипендију две школске 

године; ојачани професионални 

капацитети педагошких асистената 

путем обука 

19.ПК.10 Инклузија Рома и других маргинализованих 

група-фаза 3 Подршка раду образовно-

васпитних установа у циљу повећања социјалне 

укључености деце и ученика 

Орган   

 
06  20.000.000 РСД  (166.000 EUR)  

 

Унапређен приступ разноврном 

раном образовању и програмима 

неге и услугама и побољшано 

инклузивно образовање у циљним 

општинама; унапређен нормативни и 

инситуционални оквир за 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

предшколско и инклузивно 

образовање  

19.ПК.11 Програм CEEPUS III за међународну размену 

студената и наставника 

Орган   

 

 Стипендирано 35 професора и 10 

студената којима је одобрена 

стипендија за стручно усавршавање 

на универзитетима у Београду, 

Новом Саду и Нишу током зимског 

семестра 2015/2016. године 

19.ПК.12 Подршка манифестацијама од значаја за 

образовање 

Орган   

 
01  9.000.000 РСД   

 

Дат подстицај развоју књижевног 

стваралаштва младих Организовани 

сусрети, семинари, округли столови, 

трибине и радионице 

19.ПК.13 Рад са талентованим и даровитим ученицима Орган   

 
01  15.000.000 РСД   

 

Обезбеђено квалитетно образовање и 

васпитање, које осигурава стицање 

језичке, математичке, научне, 

уметничке, културне, здравствене, 

еколошке и информатичке 

писмености 

19.ПК.14 Допунска школа у иностранству Орган   

 
01  150.000.000 РСД   

 

Реализован образовно-васпитни рад 

на српском језику у иностранству за 

више од 5000 ученика, са 60 

наставника (редовних и хонорарних) 

који остварују наставу 

19.ПК.15 Обезбеђивање уџбеника, лектире, стручне 

литературе, речника, правописа, неопходних за 

реализацију образовно-васпитног рада на 

српском језику за српску децу у земљама 

региона  

Орган   

 
01  2.000.000 РСД   

 

Задовољене наставне и културне 

потребе за српске деце/ученика у 

земљама региона  

19.ПК.16 Међународна размена лектора Орган   

 
01  25.000.000 РСД   

 

Ангажована 84 страна лектора на 

филолошким факултетима у Србији 

у 2015/2016. академској години  

19.ПК.17 Пројекат Учење кинеског језика у школама у РС Орган   

 
01  6.000.000 РСД   

 

Реализовано учење језика у 

планираном броју школа; повећан 

број наставника кинеског језика у 

основним и средњим школама у 

школској 2015/2016. години на 19.  
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

19.ПК.18 Пројекат Увођење јединственог броја ученика, 

унапређивање аналитичких капацитета и 

успостављање информационог система за 

предшколско васпитање и образовање у 

Републици Србији 

Орган   

 
06  10.000.000 РСД  (83.000 EUR)  

 

Уведен јединствени образовни број 

ученика који се користи у 

информационом систему на свим 

нивоима Израђен део 

информационог система за 

предшколско васпитање и 

интегрисан у јединствени 

информациони систем просвете  

19.ПК.19 Развој информационих капацитета 

Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја 

Орган   

 
01  12.000.000 РСД   

 

Унапређени хардверски капацитети 

Министарства на: 14TB редундатно-

удвојених сториџа и 96 корова 

процесора; повећаван број 

комплетно попуњених регистара 

информационог система просвете на 

пет; повећаван број регистара 

информационог система за науку на 

три (минимално јавно 

доступначетири регистара из 

система просвете и науке); 

омогућена размена података са од 

информационих система органа 

државне управе  

20 Подршка реализацији високог образовања и 

раду високошколских установа 

Орган   01  24.000.346.000 РСД   
 

Спроведена настава и 

суфинансирани трошкови 

високошколских установа 

21 Програм истраживања у области технолошког 

развоја (АП) 

Орган   01  3.868.250.000 РСД   
 

Унапређен квалитет научног рада, 

примењени и видљиви научни 

резултати; потписано и покренуто 

273 постојећих пројеката у текућем 

циклусу истраживања 2011-

2015.година (до 30.јуна 2016.); 

реализација расписаног јавног 

позива за циклус истраживања 2016-

2020. година; реализација Програм 

истраживања у области технолошког 

развоја и Акта о избору, вредновању 

и финансирању Програм 

истраживања у области технолошког 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

развоја, за нови циклус истраживања 

у периоду 2016-2020 године; 

потписани и покренути пројекти за 

циклус истраживања 2016-2020. 

година у складу са дефинисаним 

приоритетним темама и областима 

усаглашеним са Стратегијом; 

повећан број техничких решења за 

12,5%; и патената за 3,75% 

21.ПК.1 Пројекат Истраживање у области технолошког 

развоја (АП) 

Орган   

 
01  3.373.250.000 РСД   

 

Унапређен квалитет научног рада, 

примењени и видљиви научни 

резултати; потписано и покренуто 

273 постојећих пројеката у текућем 

циклусу истраживања 2011-

2015.година (до 30.јуна 2016.); 

реализација расписаног јавног 

позива за циклус истраживања 2016-

2020. година; реализација Програм 

истраживања у области технолошког 

развоја и Акта о избору, вредновању 

и финансирању Програм 

истраживања у области технолошког 

развоја, за нови циклус истраживања 

у периоду 2016-2020 године; 

потписани и покренути пројекти за 

циклус истраживања 2016-2020. 

година у складу са дефинисаним 

приоритетним темама и областима 

усаглашеним са Стратегијом; 

повећан број техничких решења за 

12,5%; и патената за 3,75% 

21.ПК.2 Подршка реализацији интереса у иновационој 

делатности (АП) 

Орган   

 
01  50.000.000 РСД   

 

Повећан број новозапослених лица у 

регистрованим иновационим 

организацијама кроз 

комерцијализацију иновација, 

инфраструктурно опремање 

иновационих организација и 

комерцијализацију патентних 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

решења; повећани укупни пословни 

приходи регистрованих иновационих 

организација кроз комерцијализацију 

иновација, инфраструктурно 

опремање иновационих организација 

и комерцијализацију патентних 

решења 

21.ПК.3 Подршка раду предузећа и организација у 

области нуклеарне сигурности 

Орган   

 
01  150.000.000 РСД   

 

Складиштење радиоактивног отпада 

и нуклеарних материјала (НМ) у 

Републици Србији на безбедан и 

сигуран начин кроз домаће и 

међународне пројекте; унапређење 

сигурности и безбедности 

истраживачких реактора РА и РБ у 

складу са стандардима ЕУ; заштита 

запослених, становништва и животне 

срединe од утицаја зрачења и 

потенцијалних акцидената; повећање 

нивоа нуклеарне безбедности у ЈП 

Нуклеарни објекти Србије; 

побољшање нивоа регулаторне 

контроле и јачање капацитета у 

области нуклеарне сигурности и 

безбедности 

21.ПК.4 Подршка раду ЈУП "Истраживање и развој" Орган   

 
01  110.000.000 РСД   

 

Ефикасна релизација Пројекта 

истраживање и развој у јавном 

сектору 

21.ПК.5 Подршка раду Фонда за иновациону делатност 

(АП) 

Орган   

 
01  50.000.000 РСД   

 

Подршка иновативним start up и spin 

off компанијама, подстицање 

истраживања и развоја у 

комерцијалним предузећима, 

прибављање средстава за 

финансирање иновационе 

делатности из средстава 

међународних финансијских 

организација, финансијских 

институција и тела; очекивани 

наставак финансирања Програма 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

раног развоја и Програма 

суфинансирања иновација; припрема 

апликације за директан грант који се 

финансира из ИПА фондова ЕУ 2014 

(Програма раног развоја и Програм 

суфинансирања иновација) 

Имплементација Пројекта подршке 

истраживању, иновацијама и 

трансферу технологије у Србији 

(ИПА 2013) Имплементација 

пројекта „Competitiveness and Jobs 

Project“ који се финансира из зајма 

Светске банке у укупном износу од 

око 90 милиона евра, у складу са 

Уговором о зајму између Светске 

банке и Министартсва финансија – у 

оквиру овог пројекта Министарство 

просвете, науке и технолошког 

развоја је имплементационо тело 

једне од компонената пројекта 

Учешће у успостављању Фонда за 

иновативна предузећа (Еnterprise 

Innovation Fund – ENIF) и 

реализацији његових ативности и 

координација учешћа у целокупном 

Програму за развој иновација и 

предузећа Западног Балкана (WB 

EDIF); Наставак учешћа у пројекту 

„Venture Initiative for Balkan Europe- 

VIBE” (Иницијатива финансирања 

тзв. ризичним капиталом на 

Балкану); Наставак учешћа у 

TEMPUS пројекту „Mastering 

innovation in Serbia through 

development and implementation of 

interdisciplinary post-graduate curricula 

in innovation management- MAIN”; 

учешће у имплементацији 

регионалне Стратегије истраживања 



  

375 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

и развоја за иновације Западног 

Балкана; рад са другим донорима, 

међународним институцијама и 

инвеститорима на националном, 

регионалном и међународном нивоу 

21.ПК.6 Подршка раду Центра за промоцију науке Орган   

 
01  90.000.000 РСД   

 

Подизање интересовања за 10% на 

годишњем нивоу за науку и 

технологију ради повећања научне и 

технолошке писмености грађана 

Повећање за 10% на годишњем 

нивоу броја комуникационих канала 

којима ће научне информације бити 

доступне јавности; повећање броја 

научнопопуларних садржаја за младе 

за 10% на годишњем нивоу у циљу 

подршке будућим генерацијама 

научника; подстицање родне 

равноправности у науци кроз 

узимање у обзир рода при 

дефинисању садржаја научних 

истраживања и повећање 

интересовања жена за каријеру у 

науци ; повећање обима мeђународне 

сарадње у области промоције науке 

за 15% на годишњем нивоу; 

успостављање платформе за 

ефикаснију комуникацију научних 

институција са јавношћу и 

привредом 

21.ПК.7 Подршка раду Научно-технолошког парка 

Београд (АП) 

Орган   

 
01  45.000.000 РСД   

 

Развој првог функционалног 

научнотехнолошког парка у Србији у 

циљу убрзаног технолошког развоја 

земље, а у складу са добром 

међународном праксом; повезивање 

научноистраживачких и 

иновативних организација, као и 

бржа примена нових технологија, 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

стварање пласмана нових производа 

и услуга на тржишту 

22 Пројекат -Истраживање и развој у јавном 

сектору (АП) 

Орган   11  600.000.000 РСД  (5.000.000 EUR)  
 

Изградња научне инфрастуктуре из 

средстава кредита Европске 

Инвестиционе банке; набавка 

капиталне опреме и изградња 

станова за младе научнике у 

Београду из средстава кредита Банке 

за развој Савета Европе; изградња 

научне инфрастуктуре (центри 

изврсности, научно технолошки парк 

у Нишу, станови за младе научнике) 

из средстава кредита Европске банке 

за развој Савета Европе 

23 Међународна научна сарадња Влада   01  36.044.000 РСД   
 

Остварено учешће у доношењу 

одлука које се доносе на овом нивоу, 

као и увид у резултате реализованих 

конкурса за пријаву пројеката 

23.ПК.1 Учешће представника Србије на радним 

састанцима, стручним форумима и у научним 

комитетима у иностранству 

Орган   

 
01  4.000.000 РСД   

 

Именовани експерти од стране 

министарства утичу на одлуке које 

се доносе на овом нивоу, као и увид 

у резултате реализованих конкурса 

за пријаву пројеката 

23.ПК.2 Организација скупова и састанака у земљи и 

региону 

Орган   

 
01  4.000.000 РСД   

 

Размењена искуства са 

истраживачима у земљи и региону 

23.ПК.3 Сарадња са Међународном агенцијом за 

атомску енергију 

Орган   

 
01  2.400.000 РСД   

 

Остварено учешће представника 

Србије на радним састанцима које 

организује MAАE 

23.ПК.4 Сарадња са нашим научницима и стручњацима 

у дијаспори (Фулбрајтова стипендија-САД) 

Орган   

 
01  11.072.000 РСД   

 

Успостављена веза са нашим 

истраживачима у иностранству, и 

oрганизована годишњег конгреса у 

Србији 

23.ПК.5 Сарадња са Обједињеним институтом за 

нуклеарна истраживања у Дубни 

Орган   

 
01  11.072.000 РСД   

 

Настављена сарадња и размена 

истраживача из 

научноистраживачких организација 

из наше земље са Обједињеним 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

институтом за нуклеарна 

истраживања у Дубни 

23.ПК.6 Сарадња са Међународним центром за 

генетичко инжењерство и биотехнологију у 

Трсту-- ICGEB 

Орган   

 
01  3.500.000 РСД   

 

Настављена сарадња и размена 

истраживача из 

научноистраживачких организација 

из наше земље са Међународним 

центром за генетичко инжењерство и 

биотехнологију у Трсту, ICGEB  

24 Програм подршке иновационом и 

научноистраживачком сектору (АП) 

Орган   11  324.000.000 РСД  (2.700.000 EUR)  

06  113.400.000 РСД  (945.000 EUR)  

01  113.428.000 РСД   
 

Унапређена сарадња НИО и 

приватног сектора (индустрије) у 

домену комерцијализације 

истраживања и развоја 

24.ПК.1 Пројекат Развој приватног сектора (АП) Орган   

 
06  113.400.000 РСД  (945.000 EUR)  

01  60.000.000 РСД   
 

Имплентирана Колаборативна грант 

шема са циљем стимулисања 

сарадње научностраживачког и 

приватног сектора; изграђени 

капацитети Фонда за пружање 

техничке подршке иновационом и 

научноистраживачком сектору; 

повећан број трансакција подржаних 

кроз научноистраживачке пројекте; 

стимулација сарадње НИО и 

приватног сектора (индустрије) у 

домену комерцијализације 

истраживања и развоја.  

24.ПК.2 Пројекат за унапређење конкурентности и 

запошљавања у Србији (АП) 

Орган   

 
11  324.000.000 РСД  (2.700.000 EUR)  

01  18.670.000 РСД   
 

Финансирани пројекти иновационих 

компанија; финансирани пројекти 

технолошких start-up компанија; 

пласирани производи/процеси од 

стране финансираних компанија; 

пружен подстицај стварању 

брзорастућих иновативних 

компанија кроз подршку приватним 

српским start-up или spin-off 

предузећима; проширена сарадња 

између микро, малих и средњих 

иновационих компанија са 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

стратешким партнерима и повећање 

улагања приватног сектора у 

истраживање и развој (технолошки 

развој); створени нови производи, 

услуге, процеси и технологија са 

високом додатом вредношћу  

24.ПК.3 Пројекат Учешће у Програму за развој 

иновација и предузећа Западног Балкана 

(Western Balkan Enterprise Development and 

Innovation Facility WB EDIF) 

Орган   

 
01  34.758.000 РСД   

 

Успостављен први регионални фонд 

ризичног капитала који инвестира у 

иновационе компаније у раној фази 

развоја нових иновационих 

производа и услуга 

25 Програм Хоризонт 2020 (истраживање и 

иновације) 

Орган   01  1.504.620.000 РСД   
 

Пограм Хоризонт 2020 успешно 

имплементиран у истраживачком 

сектору и сектору малих и средњих 

предузећа; остварена даља 

интеграција у европски 

истраживачки простор 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 

2. Министар др Златибор Лончар 

3. Делокруг На основу члана 15. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство здравља обавља 

послове државне управе који се односе на: систем здравствене заштите; систем обавезног здравственог осигурања, других облика 

здравственог осигурања и доприноса за здравствено осигурање; ближе уређивање права из здравственог осигурања; учествовање у 

припреми и спровођењу међународних споразума о обавезном социјалном осигурању; стварање услова за приступ и реализацију 

пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других 

облика развојне помоћи; садржај здравствене заштите, очување и унапређење здравља грађана и праћење здравственог стања и 

здравствених потреба становништва; организацију здравствене заштите; стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника; 

здравствену инспекцију; организацију надзора над стручним радом здравствене службе; обезбеђивање здравствене заштите из јавних 

прихода; здравствену заштиту странаца; евиденције у области здравства; услове за узимање и пресађивање делова људског тела; 

производњу и промет лекова, медицинских средстава и помоћних лековитих средстава и инспекцијске послове у тим областима; 

производњу и промет опојних дрога и прекурсора недозвољених дрога; ископавање и преношење умрлих лица у земљи, преношење 

умрлих лица из иностранства у земљу и из земље у иностранство; санитарну инспекцију; здравствени и санитарни надзор у области 

заштите становништва од заразних и незаразних болести, здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у 

производњи и промету, јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом за пиће и другим областима одређеним законом; 

контролу санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; санитарни надзор над лицима 

која су законом стављена под здравствени надзор, као и надзор над постројењима, уређајима и опремом која се користи ради обављања 

делатности под санитарним надзором; утврђивање санитарно-хигијенских и здравствених услова објеката под санитарним надзором у 

поступцима изградње или реконструкције и редовну контролу над тим објектима; санитарни надзор на државној граници, као и друге 

послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Управа за биомедицину; Агенција за лекове и медицинска средства Србије; Републички фонд за здравствено осигурање; Комора 

медицинских сестара и здравствених техничара Србије; Агенција за акредитацију здравствених установа Србије; Црвени крст Србије; 

Комора биохемичара Србије; Лекарска комора Србије; Стоматолошка комора Србије; Фармацеутска комора Србије;  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о заштити становништва 

од заразних болести  

Уређује се заштита становништва од заразних 

болести које угрожавају здравље становништва 

Републике Србије и чије је спречавање, рано 

откривање и сузбијање од општег интереса за 

Републику Србију, мере за заштиту становништва 

од заразних болести, спровођење епидемиолошког 

надзора над заразним болестима, одређују се 

надлежности, права и обавезе правних и физичких 

лица за планирање, организовање, спровођење мера 

и обезбеђење средстава за спровођење мера ради 

заштите становништва од заразних болести, вршење 

надзора над извршавањем овог закона, као и друга 

питања од значаја за заштиту становништва од 

заразних болести  

 

 

ДА  03. 2016.  

2 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о јавном здрављу  

Законом о изменама и допунама Закона о јавном 

здрављу прецизније се уређује област јавног 

здравља, предвиђа се друштвена брига за јавно 

здравље, на нов начин уредиће се активности Савета 

за здравље који се образују у јединици локалне 

самоуправе, дефинисаће се носиоци и учесници у 

областима деловања јавног здравља, образоваће се 

Национални савет за јавно здравље 

 

 

НЕ  03. 2016.  

3 Предлог закона о трансфузијској медицини  Овим законом уређује се област трансфузиолошке 

делатности, надзор над спровођењем овог закона и 

друга питања значајна за организацију и спровођење 

трансфузиолошке делатности  

 

 

ДА  03. 2016.  

4 Предлог закона о биомедицински 

подпомогнутој оплодњи 

Овим законом уређује се област биомедицински 

потпомогнуто оплођење, надзор над спровођењем 

овог закона и друга питања значајна за организацију 

и спровођење биомедицинкси потпомогнутог 

оплођења  

 

 

ДА  03. 2016.  

5 Предлог закона о медицинским средствима  Део области уређен Законом о лековима и 

медицинским средствима уредиће се овим законом 

 

 

ДА  06. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

ради даљег усклађивања са прописима ЕУ и 

отклањање недостатака у правном оквиру који 

погодују корупцији прописаних Акционим планом 

Стратегије за борбу против корупције од 2013-2018. 

године  

6 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о здравственој заштити  

Овим Законом извршиће се одговарајуће измене и 

допуне Закона о здравственој заштити а које се 

односе на уређење система здравствене заштите, 

организација здравствене службе, као и друга 

питања од значаја за спровођење здравствене 

заштите 

 

 

НЕ  06. 2016.  

7 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о санитарном надзору  

Урeђуjу сe пoслoви сaнитaрнoг нaдзoрa, нaчин и 

пoступaк вршeњa сaнитaрнoг нaдзoрa, oдрeђуjу сe 

oблaсти и oбjeкти кojи пoдлeжу сaнитaрнoм нaдзoру 

и сaнитaрни услoви кoje ти oбjeкти мoрajу 

испуњaвaти, кao и oвлaшћeњa, прaвa и дужнoсти 

сaнитaрних инспeктoрa у пoступку сaнитaрнoг 

нaдзoрa  

 

 

ДА  06. 2016.  

8 Предлог закона о здравственом осигурању  Овим законом уређују се права из обавезног 

здравственог осигурања запослених и других 

грађана, обухваћених обавезним здравственим 

осигурањем, организација и финансирање обавезног 

здравственог осигурања, добровољно здравствено 

осигурање и друга питања од значаја за систем 

здравственог осигурања  

 

 

НЕ  06. 2016.  

9 Предлог одлуке о Плану развоја 

здравствене заштите Републике Србије 

Ради обезбеђења и спровођења друштвене бриге за 

здравље на нивоу Републике Србије, Народна 

скупштина доноси овај план у складу са одредбама 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник 

РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) 

 

 

НЕ  06. 2016.  

10 Предлог закона о изменама и допунама 

закона о заштити становништва од 

изложености дуванском диму  

Овим законом уредиће се област заштите 

становништва од изложености дуванском диму и 

тиме смањити утицај дуванског дима као доказаног 

фактора ризика за хроничне незаразне болести, 

 

 

ДА  06. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

водеће по броју обољевања и смртности у 

Републици Србији 

11 Предлог закона о лековима  Део области уређен Законом о лековима и 

медицинским средствима уредиће се овим законом 

ради усклађивања са прописима ЕУ и ради 

отклањања недостатака у правном оквиру који 

погодују корупцији, а што је утврђено у Акционом 

планом Стратегије за борбу против корупције од 

2013-2018. године  

 

 

ДА  06. 2016.  

12 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о трансплантацији ћелија и ткива  

Овим законом уређује се област трансплантације 

ћелија и ткива, надзор над спровођењем овог закона 

и друга питања значајна за организацију и 

спровођење трансплантације органа и делова органа  

 

 

ДА  12. 2016.  

13 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о супстанцама које се користе у 

недозвољеној производњи опојних дрога и 

психотропних супстанцe  

Закон о изменама и допунама Закона о 

прекурсорима припремиће се ради даљег 

усклађивања ове области са прописима ЕУ  

 

 

ДА  12. 2016.  

14 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о трансплантацији органа  

Овим законом уређује се област трансплантације 

органа, надзор над спровођењем овог закона и друга 

питања значајна за организацију и спровођење 

трансплантације органа и делова органа  

 

 

ДА  12. 2016.  

15 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о психоактивним контролисаним 

супстанцама  

Законом о изменама и допунама Закона о 

психоактивним контролисаним даље се усклађује 

ова области са прописима ЕУ  

 

 

ДА  12. 2016.  

16 Предлог закона о потврђивању Протоколa 

о елиминaцији незаконите трговине 

дуванским производима  

Потврђивањем Протокола o eлиминaцији 

незаконите трговине дуванским производима, 

Република Србија ће потврдити своју решеност да 

ефикасно примени мере које прописује Оквирна 

конвенција о контроли дувана Светске здравствене 

организације и своју посвећеност циљевима Светске 

здравствене организације и Уједињених нација 

 

 

НЕ  12. 2016.  

17 Предлог закона о предметима опште 

употребе  

Уређује се област безбедности и здравствене 

исправности предемета опште употребе  

 

 

ДА  12. 2016.  



  

383 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Одлука о изменама и 

допунама Одлуке о 

највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт 

Члан 58. став 1. Закона о лековима 

и медицинским средствима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

30/10 и 107/12) ) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Утврдиће се највише цене на велико за 

нове лекове за хуману употребу који се 

издају на рецепт и створити услови да се 

на тржиште Републике Србије пусте у 

промет нови лекови који су добили 

дозволу за стављање у промет од Агенције 

за лекове и медицинска средства Србије.  

 

 

НЕ  03. 2016.  

2 Национална стратегија за 

јавно здравље са акционим 

планом  

Члан 45. 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, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

унапређења здравља становништва  

 

 

НЕ  03. 2016.  

3 Уредба о Програму 

здравствене заштите 

становништва од заразних 

болести за период 2016-

2020. године  

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Уређује се област заштите становништва 

од заразних болести за период 2016-2020. 

године  

 

 

НЕ  03. 2016.  

4 Уредба о Националном 

програму контроле 

туберкулозе у Републици 

Србији 

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

превенције и контроле туберкулозе  

 

 

НЕ  06. 2016.  



384 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

5 Уредба о уништавању 

прекурсора  

Члан 45. Закона о супстанцама 

које се користе у недозвољеној 

производњи опојних дрога и 

психотропних супстанци 

(„Службени гласник РС”, број 

107/05) и члан 42. став 1. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 

72/12, 74/12- исправка, 7/14 – УС 

и 44/14) 

Утврдиће се начин и поступак уништавања 

прекурсора  

 

 

НЕ  06. 2016.  

6 Закључак о усвајању 

Финансијског извештаја 

Агенције за акредитацију 

здравствених установа 

Србије за 2015. годину  

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади(„Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 

72/12, 74/12- исправка, 7/14 – УС 

и 44/14) а у вези са чланом 46. 

став 1. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

18/05 и 81/05 - исправка)  

Овима закључком усваја се извештај о 

раду Агенције за акредитацију 

здравствених установа Србије за 2015. 

годину  

 

 

НЕ  06. 2016.  

7 Одлука о изменама и 

допунама Одлуке о 

највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт  

Члан 58. став 1. Закона о лековима 

и медицинским средствима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

30/10 и 107/12) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Утврдиће се највише цене на велико за 

нове лекове за хуману употребу који се 

издају на рецепт и створити услови да се 

на тржиште Републике Србије пусте у 

промет нови лекови који су добили 

дозволу за стављање у промет од Агенције 

за лекове и медицинска средства Србије.  

 

 

НЕ  06. 2016.  



  

385 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

8 Закључак о усвајању 

Финансијског плана 

Агенције за акредитацију 

здравствених установа 

Србије за 2016. годину  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Овим закључком се усваја Финасијски 

план Агенције за акредитацију 

здравствених установа Србије за 2016. 

годину  

 

 

НЕ  06. 2016.  

9 Закључак о прихватању 

Извештаја о раду Управног 

одбора и о извршеном 

надзору Надзорног одбора 

Републичког фонда за 

здравствено осигурање за 

2015. годину  

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади(„Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05 – исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 

72/12, 74/12- исправка, 7/14 – УС 

и 44/14)  

Овим закључком прихвата се Извештај о 

раду Управног одбора и о извршеном 

надзору Надзорног одбора РФЗО за 2015. 

годину  

 

 

НЕ  06. 2016.  

10 Закључак о усвајању 

Финансијског плана 

Агенције за лекове и 

медицинска средства 

Србије за 2016. годину  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14)  

Овим закључком се усваја Финасијски 

план Агенције за лекове и медицинска 

средстав за 2016. годину  

 

 

НЕ  06. 2016.  

11 Закључак о утврђивању 

ретких болести које ће се 

приоритетно лечити у 2016. 

години  

Члан 59. став 3. Закона о 

здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, бр. 

107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 

110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 

126/14-УС) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади(„Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Овим закључком утврђују се врсте ретких 

болести, као и друга питања од значаја за 

лечење оболелих од ових болести за које 

се средства обезбеђују у буџету Републике 

Србије  

 

 

НЕ  06. 2016.  

12 Закључак о усвајању 

Финансијског извештаја 

Агенције за лекове и 

медицинска средства 

Србије за 2015. годину  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) а у вези са чланом 46. став 

Овима закључком усваја се извештај о 

раду Агенције за лекове и медицинска 

средстав за 2015. годину  

 

 

НЕ  06. 2016.  



386 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 

18/05 и 81/05 - исправка)  

13 Закључак о утвђивању 

Предлога основе за вођење 

преговора и закључивању 

Споразума између Владе 

Републике Србије и 

Европске уније о учешћу 

Републике Србије у трећем 

Програму активности Уније 

у области здравља (2014-

2020)  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 

74/12- исправка, 7/14 – УС и 

44/14) 

 

Здравствени Програм Европске уније има 

за циљ да развије заједничке алате и 

механизме на нивоу Европске уније за 

решавање мањка ресурса, како људских 

тако и финансијских и да олакша 

иновације у здравству како би допринели 

постизању иновативних и одрживих 

здравствених система, повећа приступ 

информацијама и изван националних 

граница и да развије заједничка решења и 

смернице за унапређење квалитета 

здравствене заштите и безбедности 

пацијената у циљу повећања доступности 

и боље и сигурније здравствене заштите 

 

 

НЕ  06. 2016.  

14 Одлука о највишим ценама 

лекова за употребу у 

хуманој медицини, а чији је 

режим издавања на рецепт  

Члан 58. став 1. Закона о лековима 

и медицинским средствима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

30/10 и 107/12) и члан 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, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14) 

Утврдиће се највише цене на велико за све 

лекове за хуману употребу који се издају 

на рецепт у складу са критеријумима за 

формирање цена лекова, које ће се 

ускладити са променама цена упоредивих 

лекова у референтним земљама и 

променом курса динара 

 

 

НЕ  09. 2016.  

15 Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о 

критеријумима за 

формирање цена лекова за 

употребу у хуманој 

медицини чији је режим 

издавања на рецепт  

Члан 58. став 1. Закона о лековима 

и медицинским средствима 

(„Службени гласник РС”, бр. 

30/10 и 107/12) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Утврдиће се измене и допуне критеријума 

за формирање цена лекова које се односе 

на постојеће цене лекова и дан када се 

врши прерачунавање цена, чиме ће се 

створити правни основ за усклађивање 

цена лекова са променама цена 

упоредивих лекова у референтним 

земљама и променом курса динара 

 

 

НЕ  09. 2016.  



  

387 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

16 Уредба о врстама роба и 

услуга за које се спроводе 

централизоване јавне 

набавке  

Члан 212а став 8. Закона о 

здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, бр. 

107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 

110/12 – УС, 119/12, 99/14,123/14 

и 126/14-УС) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Утврдиће се робе и услуге које се 

набављају у поступку централизоване 

јавне набавке коју спроводи Републички 

фонд за здравствено осигурање  

 

 

НЕ  10. 2016.  

17 Уредба о изменама и 

допунама Уредбе о плану 

мреже здравствених 

установа  

Члан 47. став 1. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Утврђује се број, структура, капацитети и 

просторни распоред здравствених 

установа у државној својини на територији 

Републике Србије  

 

 

НЕ  12. 2016.  

18 Одлука о изменама и 

допунама Одлуке о 

највишим ценама лекова за 

употребу у хуманој 

медицини, чији је режим 

издавања на рецепт  

Члан 58. став 1. Закона о лековима 

и медицинским средствима 

(„Службени гласник РС” , број 

30/10) и члан 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, 74/12- исправка, 7/14 – УС 

и 44/14)  

Утврдиће се највише цене на велико за 

нове лекове за хуману употребу који се 

издају на рецепт и створити услови да се 

на тржиште Републике Србије пусте у 

промет нови лекови који су добили 

дозволу за стављање у промет од Агенције 

за лекове и медицинска средства Србије  

 

 

НЕ  12. 2016.  

19 Уредба о Националном 

програму превенције и 

контроле 

цереброваскуларних 

болести  

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

превенције и унапређења збрињавања 

цереброваскуларних болести  

 

 

НЕ  12. 2016.  



388 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади(„Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

20 Уредба о Националном 

програму превенције 

штетне употребе алкохола и 

алкохолом узрокованих 

поремећаја у Србији 2016 – 

2020. 

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

унапређења превенције алкохолизма и 

смањења алкохолом узрокованих 

поремећаја  

 

 

НЕ  12. 2016.  

21 Уредба о Националном 

програму за сексуално и 

репродуктивно здравље са 

Акционим планом  

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

унапређења репродуктивног здравља  

 

 

НЕ  12. 2016.  

22 Уредба о Националном 

програму за превенцију и 

лечење астме и хроничних 

опструктивних болести 

плућа  

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

превенције и лечења астме и хроничних 

опструктивних болести плућа  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

23 Уредба о Националном 

програму превенције 

гојазности деце и омладине  

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Унапређење и јачање система здравствене 

заштите Републике Србије у циљу 

превенције гојазности деце и омладине  

 

 

НЕ  12. 2016.  

24 Уредба о Националном 

програму за рани развој 

деце  

Члан 16. став 2. Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - 

др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 

119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 

96/15 и 106/15) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 74/12- 

исправка, 7/14 – УС и 44/14)  

Унапређење и јачање 

система здравствене 

заштите Републике 

Србије у циљу 

унапређења раног 

развоја деце  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Прaвилник o измeнaмa и дoпунaмa 

Прaвилникa o здрaвствeнoj испрaвнoсти 

диjeтeтских прoизвoдa  

Члан 26. став 5. Закона о безбедности 

хране („Службени гласник РС”, број 

41/09)  

 

 

ДА  03. 2016.  Није предвиђен 
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

2 Правилник о нутритивним и 

здравственим изјавама  

Члан 26. став 5. Закона о безбедности 

хране („Службени гласник РС”, број 

41/09)  

 

 

ДА  03. 2016.  06. 2011.  

3 Правилник о складиштењу прекурсора  Члан 7. став 2. Закона о супстанцама које 

се користе у недозвољеној производњи 

опојних дрога и психотропних супстанци 

(„Службени гласник РС”, број 107/05)  

 

 

НЕ  06. 2016.  06. 2006.  

4 Смернице добре произвођачке праксе  Члан 26. став 1. Закона о лековима и 

медицинским средствима („Службени 

гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12)  

 

 

НЕ  06. 2016.  Није предвиђен  

5 Правилник о садржају захтева, односно 

документације за одобрење клиничког 

испитивања лека и медицинског средства, 

као и начин спровођења клиничког 

испитивања лека и медицинског средства  

Члан 78. став 3. и члан 199. став 3. Закона 

о лековима и медицинским средствима 

(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 

107/12)  

 

 

НЕ  06. 2016.  05. 2011.  

6 Правилник о складиштењу 

психоактивних контролисаних супстанци 

одузетих на основу одлуке надлежног 

органа  

Члан 90. став 2. тачка 8) Закона о 

психоактивним контролисаним 

супстанцама („Службрни гласник РС”, 

број 99/10)  

 

 

НЕ  06. 2016.  07. 2012.  

7 Правилник о прехрамбеним ензимима  Члан 26. став 5. Закона о безбедности 

хране („Службени гласник РС”, број 

41/09)  

 

 

ДА  06. 2016.  06. 2011. 

8 Правилник о аромама које се користе у 

производњи хране  

Члан 26. став 5. Закона о безбедности 

хране („Службени гласник РС”, број 

41/09)  

 

 

ДА  06. 2016.  06. 2011. 

9 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о прехрамбеним адитивима  

Члан 26. став .5 Закона о безбедности 

хране („Службени гласник РС”, број 

41/09)  

 

 

ДА  06. 2016.  Није предвиђен  

10 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о условима и начину 

унутрашње организације здравствених 

установа  

Члан 142. став 3. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС”, бр. 

107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 

57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14 и 

96/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није предвиђен  

11 Правилник који ближе прописује 

садржину података, укључујући и податке 

о личности који се воде у електронском 

Члан 46. став 3. Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области 

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

медицинском досијеу, начин и поступак 

преузимања података, као и друга питања 

од значаја за успостављање и коришћење 

података 

* уз прибављено мишљење завода за 

јавно здравље основаног за територију 

Републике Србије 

здравства („Службени гласник РС”, број 

123/14)  

12 Правилник који ближе прописује услове 

за функционисање, управљање ризиком и 

безбедношћу информационог система, 

јединствене методолошке принципе и 

стандарде и друге услове од значаја за 

функционисање овог система  

Члан 45. став 3. Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области 

здравства („Службени гласник РС”, број 

123/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

13 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о ближим условима за 

обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим 

облицима здравствене службе  

Члан 49. став 3. и члан 58. став 2. Закона 

о здравственој заштити („Службени 

гласник РС”, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 

88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон 

и 93/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није предвиђен  

14 Правилник о изменама и допунама 

Правилника о номенклатури здравствених 

установа на примарном нивоу 

здравтсвене заштите  

Члан 55. став 1. Закона о здравственом 

осигурању („Службени гласник РС”, бр. 

107/05, 109/05 - исправка, 57/11, 110/12-

УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС)  

 

 

НЕ  12. 2016.  Није предвиђен  

15 Правилник који прописује изглед и 

садржину извештаја, који садржи и 

податке о личности 

* уз прибављено мишљење завода за 

јавно здравље основаног за територију 

Републике Србије  

Члан 28. став 3. Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области 

здравства („Службени гласник РС", број 

123/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

16 Правилник који прописује изглед и 

садржину образаца који садрже и податке 

о личности  

Члан 33. став 2. Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области 

здравства („Службени гласник РС”, број 

123/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

17 Правилник о програму и начину стицања 

лиценце, као и начину одузимања 

лиценце за обављање послова 

квалификованог фармацеута одговорног 

Члан 101. став 5. Закона о лековима и 

медицинским средствима („Службени 

гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12)  

 

 

ДА  12. 2016.  05. 2011.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

за пуштање у промет одређене врсте лека 

у одређеном фармацеутском облику,  

18 Правилник који прописује обрасце и 

садржај образаца за вођење здравствене 

документације и евиденција у области 

здравства  

Члан 43. Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области 

здравства („Службени гласник РС”, број 

123/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

19 Правилник који прописује јединствене 

методолошке принципе, стандарде и 

поступке за вођење здравствене 

документације  

Члан 42. став 2. Закона о здравственој 

документацији и евиденцијама у области 

здравства („Службени гласник РС”, број 

123/14)  

 

 

НЕ  12. 2016.  11. 2015.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у 

области здравства  

Влада   01  596.439.000 РСД   
 

3000 кандидата који су положили стручни испит за здравствене 

раднике и здравствене сараднике са високом стручном спремом; 

1500 одобрених специјализација и ужих специјализација за 

здравствене раднике и здравствене сараднике; 28000 санитарних 

надзора на територији управних округа; 12000 захтева за санитарни 

надзор предмета опште употребе при увозу  

1.ПА.1 Уређење здравственог 

система  

Влада   

 
01  198.105.000 РСД   

 

3000 кандидата који су положили стручни испит за здравствене 

раднике и здравствене сараднике са високом стручном спремом; 

1500 одобрених специјализација и ужих специјализација за 

здравствене раднике и здравствене сараднике  

1.ПА.2 Надзор и контрола 

здравствених установа  

Влада   

 
01  90.945.000 РСД   

 

1000 решења за почетак рада и обављање здравствене делатности у 

здравственим установама, приватној пракси и другим правним 

лицима која могу да обављају здравствену делатност; 9500 

инспекцијских надзора у здравственим установама, приватној 

пракси и другим правним лицима која могу да обављају здравствену 

делатност; 1500 управних мера  

1.ПА.3 Санитарни надзор  Влада   

 
01  257.854.000 РСД   

 

28000 санитарних надзора на територији управних округа; 3000 

захтева за санитарни надзор хране при увозу; 12000 захтева за 

санитарни надзор предмета опште употребе при увозу  
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.4 Надзор у области 

лекова и дрога  

Влада   

 
01  23.843.000 РСД   

 

320 издатих дозвола за производњу и промет на велико и мало 

лекова и медицинских средстава; 2000 издатих дозвола и 

сагласности за увоз и извоз психоактивних контролисаних 

супстанци; прекурсора и других супстанци; 120 обављених 

инспекцијских надзора правних лица која се баве производњом, 

односно прометом психоативних контролисаних супстанци, односно 

прекурсора и лабораторија за контролу присуства психоактивних 

контолисаних супстанци; 40 обављених инспекцијских надзора 

здравствених установа које у лечењу употребљавају психоативне 

контролисане супстанце  

1.ПА.5 Уређење Управе у 

области биомедицине  

Влада   

 
01  25.692.000 РСД   

 

50 промоција трансплатације; 20.000 донор картица; укључене 2 

донор болнице; четири водича добре праксе из области 

биомедицине  

2 Превентивна 

здравствена заштита 

Влада   01  931.731.000 РСД   

08  3.000.000 РСД   
 

95% комплетно вакцинисане деце, 50000 полазника едукација у 

области промоције здравља, 156 редовних теренских истраживања, 

1500 редовних анализираних узорака за детекцију вируса Западног 

Нила  

2.ПА.1 Јавно здравље у 

функцији Института 

за јавно здравље 

Републике Србије „др 

Милан Јовановић 

Батут”  

Влада   

 
01  150.000.000 РСД   

 

Успостављена база података о порођајима, прекидима трудноћа и 

умрлима; 60% задовољства пацијената пруженом здравственом 

заштитом; 95% комплетно вакцинисане деце; девет регистара 

водећих хроничних незаразних обољења  

2.ПА.2 Јавно здравље у 

функцији института и 

завода за јавно 

здравље  

Влада   

 
01  685.000.000 РСД   

 

10 семинара у области промоције здравља, 50000 полазника 

едукација у области промоције здравља; девет база података о 

микробиолошкој и физичко-хемијској исправности воде за пиће, 

површинских вода и воде из јавних базена, о микробиолошкој и о 

квалитету отпадних вода из индустријских објеката; 200 

анализираних узорака Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae i Yersinia 

enterocolitica  

2.ПА.3 Подстицање 

активности на 

омасовљавању 

добровољног 

давалаштва крви  

Влада   

 
01  27.000.000 РСД   

 

86000 давања крви редовних давалаца, 15000 наменских давалаца 

крви; 3000 потенцијалних давалаца у Регистру давалаца тромбоцита 

аферезним поступком; 500 добровољних давања тромбоцита 

аферезним поступком  

2.ПА.4 Програми јавног 

здравља у функцији 

Влада   

 
01  5.000.000 РСД   

 

300 вирусолошки обрађених пацијената са обољењем сличним 

грипу; 2000 молекуларних тестова (Real-time PCR тест) за 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
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Института за 

вирусологију вакцијне 

и серума „Торлак”  

доказивање генома вируса грипа и респираторних вируса; 20 

вирусолошки обрађених пацијената оболелих од АФП (акутне 

флакцидне парализе) као и њихових контаката; 150 вирусолошки 

обрађених пацијената на морбиле, рубелу/конгениталну рубелу 

Парво Б19 и варичелу  

2.ПА.5 Програми јавног 

здравља у функцији 

завода за антирабичну 

заштиту (заштиту од 

беснила) „Луј Пастер” 

Нови Сад  

Влада   

 
01  1.500.000 РСД   

 

250 дневно ажурираних извештаја о епизоотолошкој ситуацији 

беснила у Републици Србији; пет извештаја здравствених установа о 

утврђеним позитивним случајевима беснила код животиња; пет 

сакупљених узорака сојева вируса беснила; 10 давалаца плазме ради 

производње хуманог антирабичног имуноглобулина  

2.ПА.6 Канцеларија за 

превенцију малигних 

болести  

Влада   

 
01  7.000.000 РСД   

 

Три плана спровођења организованог скрининга рака; три анализе 

обухвата циљне популације скрининг прегледима; 50% учесника 

обухваћених скринингом из плана за текућу годину; 3-8% 

позитивних налаза од укупног броја обављених скрининг тестова  

2.ПА.7 Канцеларија за 

контролу дувана на 

превенцији болести 

насталих као 

последица пушења  

Влада   

 
01  2.000.000 РСД   

 

Спроведенe две медијске кампање; ажурирана база превентивних 

програма; 200 едукација здравствених радника  

2.ПА.8 Подршка спровођењу 

Националног 

програма онколошке 

здравствене заштите 

„Србија против рака"  

Влада   

 
01  5.000.000 РСД   

08  3.000.000 РСД   
 

50 едукованих цитоскринера, 25 едукованих радиолога  

2.ПА.9 Подршка спровођењу 

Националног 

програма 

кардиолошке 

здравствене заштите  

Влада   

 
01  6.000.000 РСД   

 

10 здравствених установа у којима се спроводи едукација за процену 

ризика од болести срца и крвних судова; 10 здравствених установа у 

којима је одржана едукација у области раног откривања срчане 

инсуфицијенције и кардиохирургије; три здравствена радника 

едукованих у иностранству за примену нових технологија у области 

кардиологије и кардиохирургије; две едукације из области 

кардиохирургије  

2.ПА.10 Спровођење Акционог 

плана о здравственој 

заштити Рома  

Влада   

 
01  32.131.000 РСД   

 

5500 деце узраста од 0 до 15 година обухваћене вакцинацијом; 3500 

остварених документа (здравствене књижице, лична документа, 

овера здравствених књижица); 2000 жена обухваћених 

превентивним прегледима; 3500 жена обухваћених систематским 

прегледом код гинеколога  
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2.ПК.1 Детекција вируса 

Западног Нила у 

популацијама 

комараца на 

територији Републике 

Србије  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

156 теренских истраживања; 50 редовних узорковања на терену; 

1500 редовних анализираних узорака за детекцију вируса Западног 

Нила; 2000 испитиваних узорака у ентомолошкој лабораторији  

2.ПК.2 Детекција изазивача 

Лајмске болести и 

вирусног, крпељског 

енцефалитиса на 

популацији крпеља и 

територијална 

дистрибуција на 

територији Републике 

Србије  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

50 редовних узорковања на терену; 420 оболелих; 30% детекције 

присуства бактерије B. Burgdorferi у испитиваној популацији 

крпеља; 40% инфицираности у испитиваној популацији крпеља  

2.ПК.3 Едукација лекара 

примарне здравствене 

заштите за рано 

откривање болесника 

са астмом и 

хроничком 

опструктивном 

болести плућа у 

Србији  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

60 домова здравља у којима је спроведена едукација; 150 едукованих 

лекара; 200 одштампаних и подељених Приручника за рано 

откривање астме и ХОБП  

2.ПК.4 Програм спречавања 

слепила у Србији код 

деце са прематурном 

ретинопатијом  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

150 превремено рођене деце обухваћених офталмолошким 

скринингом; 20-оро деце са урођеним променама мрежњаче 

обухваћених офталмолошким скринингом  

2.ПК.5 Јачање капацитета 

Националне 

референтне 

лабораторије за 

туберкулозу  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

75% туберкулозе доказан културом; 90% мултирезистентних 

изолата са резултатом тестова резистенције на лекове  

2.ПК.6 Рана детекција и 

превенција типа 2 

дијабетеса на 

примарном нивоу 

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

50 едукованих едукатора за превенцију типа 2 дијабетеса у сваком 

Превентивном центру/Саветовалишту за дијабетес; 50 едукованих 

доктора медицине и медицинских сестара у сваком Превентивном 

центру/Саветовалишту за дијабетес; 20000 становника који 
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здравствене заштите у 

Републици Србији  

учествују у скринингу типа 2 дијабетеса; 20 превентивних центара у 

којима се спроводи програм ране детекције и превенције типа 2  

2.ПК.7 Телефонско 

саветовалиште "Хало 

беба"  

Влада   

 
01  3.600.000 РСД   

 

60000 примљених телефонских позива из породица и датих савета; 

300 обављених телефонских позива породицама, по потреби ради 

праћења ефеката датих савета; 7200 породиља за које се обави 

трансфер података домовима здравља; 7200 обављених телефонских 

позива породицама након отпуста  

2.ПК.8 Унапређење 

превенције обољења 

изазваних хуманим 

папилома вирусом  

Влада   

 
01  1.500.000 РСД   

 

Одржано 20 едукација за родитеље у школама/општинама; одржане 

четири радионице за едукације педијатара  

3 Развој квалитета и 

доступности 

здравствене заштите  

Влада   01  700.265.000 РСД   

08  100.000.000 РСД   

11  986.185.000 РСД   

 97.872.000 РСД   
 

200 детекцијa и идентификацијa анти-ХЛА антитела, ХЛА антиген 

специфичним техникама, 200 детекцијa и идентификацијa донор 

специфичних анти-ХЛА антитела (CROSS MATCH), ХЛА антиген 

специфичним техникама; 90 пацијента на одслужењу казне зтвора 

којима је пружена здравствена заштита; 40000 лица која право на 

хитну медицинску помоћ не остварују на други начин  

3.ПА.1 Буџетски фонд за 

финансирање Црвеног 

крста Србије  

Влада   

 
01  300.000.000 РСД   

 

250 одржаних радионица за 10.000 деце; 150 едукованих нових 

волонтера за акције добровољног давалаштва крви; припремљенa и 

организованa тродневнa едукација са теренском вежбом  

3.ПА.2 Развој задравства 2  Влада   

 
11  986.185.000 РСД   

 

Шест нових линеарних акцелератора инсталираних на националном 

нивоу; три ЦТ симулатора  

3.ПА.3 Здравствена заштита 

лица на издржавању 

казне затвора и 

пружања хитне 

медицинске помоћи 

особама непознатог 

пребаивалишта и 

другим лицима која 

ово право не остварују 

на другачији начин  

Влада   

 
01  20.000.000 РСД   

 

90 пацијената на одслужењу казне затвора којима је пружена 

здравствена заштита; 117 пацијената којима је изречена мера 

обавезног психијатријског лечења на слободи; 40000 лица која право 

на хитну медицинску помоћ не оставрују на други начин  

3.ПК.1 Извршавање мера 

безбедности обавезног 

психијатријског 

лечења и чувања у 

здравственој установи, 

Влада   

 
01  80.000.000 РСД   

 

200 пацијената којима је изречена мера безбедности обавезног 

лечења и чувања у здравственој установи; 120 пацијената којима је 

изречена мера обавезног психијатријског лечења на слободи; 34 

пацијената којима је изречена мера безбедности обавезног лечења 

алкохоличара  
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обавезног лечења 

алкохоличара и 

зависника од дрога  

3.ПК.2 ИПА 2010 - Развој 

служби палијативног 

збрињавања  

Влада   

 
01  17.940.000 РСД   

 

Пет установа у којима се спроводи палијативно збрињавање  

3.ПК.3 Одрживост програма 

супститутције у 

Републици Србији  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

15 едукованих радника у центрима за супституцију; четири 

супервизијске посете центрима за супституцију  

3.ПК.4 Буџетски фонд за 

лечење обољења, 

стања или повреда 

које се не могу 

успешно лечити у 

Републици Србији  

Влада   

 
01  245.510.000 РСД   

08  100.000.000 РСД   
 

35 пацијената који су упућени на лечење у инострану здравствену 

установу; 20 пацијената чији су узорци упућени на дијагностичко 

испитивање  

3.ПК.5 Унапређење квалитета 

рада Одељења за 

типизацију ткива у 

спровођењу 

здравствене заштите 

од општег интереса  

Влада   

 
01  3.000.000 РСД   

 

300 молекуларних типизација PCR-SSO ниске резолуције HLA-A,B, 

C, DR, DQ, DP и KIR; 40 луминекс присиство анти-ХЛА класе I/ II и 

изотип имуноглобулина и Луминекс специфичност анти-ХЛА класе 

I и специфичност анти-ХЛА класе II; ажурирано 600 база података 

Листе чекања за трансплантацију бубрега; организована 

приправност тимова запослених ВСС и ССС 365 дана годишње  

3.ПК.6 Унапређење 

здравствене заштите 

оболелих од 

хемофилије и других 

урођених 

коагулопатиа 

Института за 

трансфузију Србије  

Влада   

 
01  1.000.000 РСД   

 

20 новорегистрованих болесника; 15 молекуларних анализа 

породица оболелих од хемофилије у циљу утврђивања статуса 

кондукторства и узорака фетуса за пренаталну дијагнозу у генетској 

лабораторији у Љубљани; 120 едукација; три састанака РСК за 

хемофилију  

3.ПК.7 Обезбеђење услова за 

трансплатацију органа 

код одраслих  

Влада   

 
01  3.000.000 РСД   

 

30 молекулских техника ХЛА генотипизације високом резолуцијом 

(ХЛА-А,B,DRB1 алела); 200 детекција и идентификација анти-ХЛА 

антитела, ХЛА антиген специфичним техникама; 200 детекција и 

идентификације донор специфичних анти-ХЛА антитела (CROSS 

MATCH); ХЛА антиген специфичним техникама; 100 ХЛА 

генотипизација молекулским техникама болесника примаоца МЋХ и 

њихових донора; 50 верификациона ХЛА генотипизација 

молекулским техникама болесника примаоца МЋХ и њихових 
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донора; 10 молекулских ХЛА генотипизација високом резолуцијом 

(ХЛА-А,B,DRB1 алела) код ХЛА подударних парова ниском 

резолуцијом  

3.ПК.8 Обезбеђивање услова 

за трансплатацију 

матичних ћелија 

хематопоезе код деце 

у Србији - изградња и 

опремање банке крви 

пупчаника и 

стерилног блока  

Влада   

 
01  15.000.000 РСД   

 

35 прикупљених и обрађених узорака матичних ћелија хематопоезе 

из периферне крви; 500 прикупљених и обрађених узорака крви 

пупчаника према ЕУРОКОРД стандардима; 50% смањења броја 

болесника који се упућују на лечење у иностране центре  

3.ПК.9 ИПА 2013-ПРОГРЕС  Влада   

 
01  13.815.000 РСД   

 97.872.000 РСД   
 

Завршена изградња болнице у Врању  

4 Развој инфраструктуре 

здравствених установа  

Влада   01  2.389.453.000 РСД   

11  1.000.000.000 РСД   
 

210 здравствених установа које су адаптиране и којима је набављена 

медицинска опрема; 45 болница повезаних у модул календара; 150 

домова здравља повезаних у модул календара  

4.ПА.1 Изградња и опремање 

здравствених установа 

у државној својини 

чији је оснивач 

Република  

Влада   

 
01  1.400.000.000 РСД   

 

50 адаптираних и санираних здравствених објеката на републичком 

нивоу; 120 здравствених установа којима је набављена медицинска 

опрема  

4.ПА.2 Изградња и опремање 

здравствених установа 

на локалном нивоу  

Влада   

 
01  20.000.000 РСД   

 

20 адаптираних и санираних здравствених објеката на локалном 

нивоу; 20 здравствених установа на локланом нивоу којима је 

набављена медицинска опрема  

4.ПК.1 Информатизација 

здравственог система 

у јединствени 

информациони систем  

Влада   

 
01  355.218.000 РСД   

 

1000 апотека повезаних у систем Е-рецепт; 45 болница повезаних у 

модул календара; 150 домова здравља повезаних у модул календара  

4.ПК.2 Пројекат Европске 

инвестиционе банке 

„Реконструкција 

клиничких ценатара 

(Београд, Крагујевац, 

Ниш и Нови Сад)”  

Влада   

 
01  614.235.000 РСД   

11  1.000.000.000 РСД   
 

Пројектовање и изградња четири Клиничких центара  



  

399 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5 Трансфери РФЗО-у  Влада   01  7.048.000.000 РСД   
 

23 лица којима се пружа здравствена заштита од ретких болести; 

26000 корисница на одржавању трудноће; 973305 корисника који не 

могу остварити здравствену заштиту по другом основу  

5.ПА.1 Здравствена заштита 

лица која се сматрају 

осигураницима по 

члану 22. став 1. 

Закона о здравственом 

осигурању  

Влада   

 
01  668.000.000 РСД   

 

973305 осигураника који не могу остварити здравствену заштиту по 

другом основу, 9214-месечна основица доприноса за обавезно 

здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса 

обезбеђују у буџету  

5.ПА.2 Накнада зарада у 

случају привремене 

спречености за рад 

због болести или 

компликација у вези 

са одржавањем 

трудноће  

Влада   

 
01  1.380.000.000 РСД   

 

26000 корисница  

5.ПА.3 Отпремнине за вишак 

запослених у 

здравственим 

установама  

Влада   

 
01  4.400.000.000 РСД   

 

100% извршење мере  

5.ПА.4 Здравствена заштита 

лица оболелих од 

ретких болести  

Влада   

 
01  600.000.000 РСД   

 

19-оро деце којима се пружа здравствена заштита од ретких болести; 

четири одрасла којима се пружа здравствена заштита од ретких 

болести  

6 Подршка удружењима 

и организацијама  

Влада   01  19.000.000 РСД   
 

10000 обучене школске деце и младих; 20 пријављених удружења на 

јавни конкурс  

6.ПА.1 Подстицање 

активности стручних 

организација, савета и 

удружења  

Влада   

 
01  4.000.000 РСД   

 

20 пријављених удружења на јавни конкурс  

6.ПА.2 Јавна овлашћења 

поверена Црвеном 

крсту Србије  

Влада   

 
01  15.000.000 РСД   

 

10000 обучене школске деце и младих; 30 нових инструктора прве 

помоћи; 250 полазника обука  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

2. Министар Александар Вулин 

3. Делокруг На основу члана 16. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14,14/15 и 54/15), Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања обавља послове државне управе који се односе на: систем у области радних односа и права из рада у свим 

облицима рада изузев у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине, јавним агенцијама и јавним 

службама; безбедност и здравље на раду; инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и здравља на раду; синдикално 

организовање; штрајк; остваривање и заштиту права из радног односа радника привремено запослених у иностранству; закључивање 

споразума о упућивању запослених на рад у иностранство и упућивање запослених на привремени рад у иностранство; евиденције у 

области рада; сарадњу с међународним организацијама у области рада и запошљавања; међународне конвенције у области рада, 

безбедности и здравља на раду; антидискриминациону политику; систем социјалне заштите; систем породичноправне заштите; брак; 

равноправност полова; популациону политику; планирање породице, породицу и децу; остваривање права и интеграцију избеглих и 

расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији, ромског становништва и других социјално угрожених група; систем 

пензијског и инвалидског осигурања; социјално осигурање и заштиту војних осигураника; учествовање у припреми, закључивању и 

примени међународних уговора о социјалном осигурању; борачко-инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и чланова 

породица лица на војној служби; неговање традиција ослободилачких ратова Србије; заштиту споменика и спомен-обележја 

ослободилачких ратова Србије, војних гробова и гробаља бораца, у земљи и иностранству; борачко-инвалидске и инвалидске 

организације и удружења, као и друге послове одређене законом. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавља 

послове државне управе који се односе на: запошљавање у земљи и иностранству; упућивање незапослених грађана на рад у иностранство; 

праћење стања и кретања на тржишту рада у земљи и иностранству; евиденције у области запошљавања; унапређење и подстицање 

запошљавања; стратегију, програм и мере активне и пасивне политике запошљавања; запошљавање особа са инвалидитетом и других 

лица која се теже запошљавају; развој и обезбеђивање социјалног запошљавања и социјалног предузетништва; вишак запослених; 

остваривање права по основу осигурања за случај незапослености, других права незапослених лица и вишка запослених; припрему 

националног стандарда квалификација и предлагање мера за унапређење система образовања одраслих; предлагање и праћење 

спровођења стратегија у области миграција на тржишту рада; учествовање у закључивању уговора о запошљавању са иностраним 

послодавцима и других уговора у вези запошљавања, као и друге послове одређене законом. Инспекторат за рад, као орган управе у 

саставу Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, обавља инспекцијске послове и с њима повезане стручне 

послове у области радних односа и безбедности и здравља на раду који се односе на: редовни и контролни надзор; увиђај смртних, тешких 

и колективних повреда на раду; утврђивање испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду, пре почетка 

обављања делатности послодавца, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Инспекторат за рад; Управа за безбедност и здравље на раду;  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о правима бораца, војних 

инвалида, цивилних инвалида рата и 

чланова њихових породица 

Предлогом закона кодификују се прописи који 

сада регулишу ову материју и поново се 

уређује иста у складу са позитивним 

прописима, дефинише се статус борца, њихово 

евидентирање и прописује се њихова 

материјална заштита  

Стратегија унапређења положаја особа 

са инвалидитетом у Републици Србији 

Стратегија развоја туризма 

 

НЕ  03. 2016.  

2 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о забрани дискриминације 

Закон о изменама и допунама Закона о забрани 

дискриминације доноси се у циљу потпуног 

хармонизовања прописа са директивама ЕУ 

које се односе на забрану дискриминације и то 

Директивом број 2000/43/ЕC од 29. јуна 2000. 

године о спровођењу принципа једнаког 

поступања без обзира на расно или етничко 

порекло и Директивом број 2000/78/ЕC од 27. 

новембра 2000. године о општем оквиру за 

једнако поступање са грађанима приликом 

запошљавања и на раду  

Стратегија унапређења положаја особа 

са инвалидитетом у Републици Србији 

 

ДА  03. 2016.  

3 Предлог Закона о социјалном 

предузетништву 

Закон се доноси у циљу задовољења 

идентификованих друштвених потреба, 

односно побољшања приступа услугама на 

националном, регионалном и локалном нивоу 

ради остваривања одређеног јавног интереса, 

као и ради остваривање већег степена 

социјалне укључености лица из посебне 

категорије, у складу са стањем и потребама 

локалног тржишта рада, кроз интеграцију на 

тржиште рада  

Национална стратегија запошљавања за 

период 2011–2020. године  

Национални акциони план запошљавања 

за 2016. годину  

 

НЕ  04. 2016.  

4 Предлог закона о заштитнику права детета Предлогом Закона ће се успоставити посебно и 

независно контролно регулаторно тело у 

области заштите права детета : доношењем 

овог закона Република Србија ће испунити 

једну од својих међународних обавеза које 

произлазе из чланства у Савету Европе, а 

посебно зато што је Србија преузела обавезу 

Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја социјалне заштите 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

НЕ  05. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

доношења Закона о заштитнику права детета 

пред Комитетом УН за заштиту права детета у 

Женеви још 2008. године  

5 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Републике 

Румуније о социјалној сигурности 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  05. 2016.  

6 Предлог закона о изменама и допунама 

Породичног закона 

Породични закон прилагођен потребама 

уоченим на основу искустава стечених током 

примене;унапређене одредбе Породичног 

закона током чије примене је уочен недостатак 

функционалности; Породични закон усклађен 

са Законом о социјалној заштити и Законом о 

финансијској подршци породици са децом  

Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја социјалне заштите 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

НЕ  07. 2016.  

7 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о социјалној заштити  

Предлог закона о социјалној заштити 

прилагођен потребама уоченим на основу 

искустава стечених током примене, унапређене 

одредбе Закона о социјалној заштити током 

чије примене је уочен недостатак 

функционалности; Закон о социјалној заштити 

усклађен са Законом о финансијској подршци 

породици са децом и Породичним законом  

Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја социјалне заштите 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

НЕ  07. 2016.  

8 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Републике 

Хрватске о социјалном осигурању 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу 

 

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  11. 2016.  

9 Предлог закона о организацијама особа са 

инвалидитетом 

Предлогом закона регулише се статус, 

чланство, начин финансирања и др. 

репрезентативних удружења особа са 

инвалидитетом  

Стратегија унапређења положаја особа 

са инвалидитетом у Републици Србији 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

10 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању 

Измене и допуне закона о пензијском и 

инвалидском осигурању се превасходно, 

односе на осигуранике пољопривреднике и 

начин обрачуна последње године стажа 

осигурања, а у циљу смањења броја 

привремених решења Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање, што ће за 

последицу имати и већу правну сигурност 

корисника пензија  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  12. 2016.  

11 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Народне 

Републике Кине о социјалној сигурности 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  12. 2016.  

12 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Руске 

Федерације о социјалном осигурању 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  12. 2016.  

13 Предлог закона о потврђивању Споразума 

о измени Споразума између Републике 

Србије и Републике Црне Горе о 

социјалном осигурању 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  12. 2016.  

14 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Аустралије о 

социјалној сигурности 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу 

 

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  12. 2016.  

15 Предлог закона о потврђивању Споразума 

између Републике Србије и Уједињених 

Арапских Емирата о социјалној сигурности 

Предлогом закона постиже се већа заштита 

наших грађана који раде у иностранству у 

погледу остваривања права обухваћених 

социјалном сигурношћу  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  12. 2016.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

буџета Републике Србије за 

2016. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

00/15)  

Усваја се Програм распореда и 

коришћења средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из буџета 

Републике Србије за 2016. 

годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  01. 2016.  

2 Закључак о усвајању Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

буџета Републике Србије за 

2016. годину - за исплату 

посебне новчане накнаде 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

00/15) 

Усваја се Програм распореда и 

коришћења средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из буџета 

Републике Србије за 2016. 

годину - за исплату посебне 

новчане накнаде 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак о усвајању Програмa 

распореда и коришћења 

средстава субвенција јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом за 2016. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

00/15) 

Усваја се Програм распореда и 

коришћења средстава 

субвенција јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом за 2016. годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  01. 2016.  

4 Закључак о усвајању Програма 

распореда и коришћења 

средстава „Транзиционог 

фонда” из буџета Републике 

Србије за 2016. годину  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

Усваја се Програм распореда и 

коришћења средстава 

„Транзиционог фонда” из 

буџета Републике Србије за 

2016. годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  01. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

(„Службени гласник РС”, број 

00/15) 

5 Закључак о усвајању Програмa 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

Буџетског фонда за 

професионалну рехабилитацију 

и подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом за 

2016. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 7. Закона о буџету 

Републике Србије за 2016. годину 

(„Службени гласник РС”, број 

00/15) 

Усваја се Програм распореда и 

коришћења средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

Буџетског фонда за 

професионалну рехабилитацију 

и подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом за 2016. 

годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  01. 2016.  

7 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава „Транзиционог 

фонда" из буџета Републике 

Србије за 2015. годину  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 12. Закона о 

буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09,73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 

- исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - 

др. закон)  

Усваја се Извештај о 

реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава „Транзиционог 

фонда" из буџета Републике 

Србије за 2015. годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  02. 2016.  

8 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава организацијама за 

обавезно социјално осигурање 

из буџета Републике Србије за 

2015. годину - за исплату 

посебне новчане накнаде  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 12. Закона о 

буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09,73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 

- исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - 

др. закон) 

Усваја се Извештај о 

реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава организацијама за 

обавезно социјално осигурање 

из буџета Републике Србије за 

2015. годину - за исплату 

посебне новчане накнаде 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  02. 2016.  

9 Стратегија унапређења 

положаја особа са 

Члан 45. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

Стратегија унапређења положаја 

особа са инвалидитетом у 

Стратегија унапређења 

положаја особа са 

ДА  03. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвалидитетом у Републици 

Србији за период 2016-2020. 

године 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) 

Републици Србији за период 

2016-2020. године има за циљ 

континуирано спровођење 

активности које доприносе 

унапређењу положаја особа са 

инвалидитетом кроз уклањање 

препрека са којима се сусрећу у 

различитим областима 

друштвеног живота и 

омогућавање уживања свих 

права на равноправној основи.  

инвалидитетом у Републици 

Србији 

 

10 Закључак којим се усваја 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума о 

измени Споразума између 

Федеративне Народне 

Републике Југославије и 

Уједињеног Краљевства 

Велике Британије и Северне 

Ирске 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума о измени Споразума 

између Федеративне Народне 

Републике Југославије и 

Уједињеног Краљевства Велике 

Британије и Северне Ирске 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  03. 2016.  

11 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Националног 

акционог плана запошљавања 

за 2015. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 37. став 4. Закона о 

запошљавању и осигурању за 

случај незапослености 

(„Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 30/10 - др. закон, 88/10 и 

38/15) 

Усваја се Извештаја о 

реализацији Националног 

акционог плана запошљавања за 

2015. годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

ДА  04. 2016.  

12 Закључак о усвајању Извештаја 

о раду Националне службе за 

запошљавање за 2015. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

Усваја се Извештај о раду 

Националне службе за 

запошљавање за 2015. годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

НЕ  04. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

44/14) и члан 14. став 3. Закона о 

запошљавању и осигурању за 

случај незапослености 

(„Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 30/10 - др. закон, 88/10 и 

38/15) 

запошљавања за 2016. годину  

 

13 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Програмa 

распореда и коришћења 

средстава субвенција јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом за 2015. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 12. Закона о 

буџетском систему („Службени 

гласник РС”, 54/09,73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - 

исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - 

др. закон) 

Усваја се Извештај о 

реализацији Програмa 

распореда и коришћења 

средстава субвенција јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама из Буџетског 

фонда за професионалну 

рехабилитацију и подстицање 

запошљавања особа са 

инвалидитетом за 2015. годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  04. 2016.  

14 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

буџета Републике Србије за 

2015. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14 и 68/15 - др. закон) и члан 

12. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 30/10 - др. закон, 88/10 и 

38/15) 

Усваја се Извештај о 

реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из буџета 

Републике Србије за 2015. 

годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  04. 2016.  

15 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

Буџетског фонда за 

професионалну рехабилитацију 

и подстицање запошљавања 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 

142/14 и 68/15 - др. закон) и члан 

12. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 30/10 - др. закон, 88/10 и 

38/15) 

Усваја се Извештај о 

реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава дотација 

организацијама обавезног 

социјалног осигурања из 

Буџетског фонда за 

професионалну рехабилитацију 

и подстицање запошљавања 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  04. 2016.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

особа са инвалидитетом за 

2015. годину 

особа са инвалидитетом за 2015. 

годину 

16 Закључак којим се усваја 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Руске Федерације о социјалном 

осигурању 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и 

Члан 9. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Извештај о 

преговорима за закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Руске Федерације о 

социјалном осигурању 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  06. 2016.  

17 Закључак којим се усваја 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума о 

измени Споразума између 

Републике Србије и Републике 

Црне Горе о социјалном 

осигурању 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и 

Члан 9. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Извештај о 

преговорима за закључивање 

Споразума о измени Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Црне Горе о 

социјалном осигурању 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  07. 2016.  

18 Закључак о усвајању Извештаја 

о реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава „Транзиционог 

фонда" из буџета Републике 

Србије за 2016. годину - до 30. 

јуна 2016. године  

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

44/14) и члан 12. Закона о 

буџетском систему („Службени 

гласник РС”, бр. 54/09,73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 

- исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 - 

др. закон) 

Усваја се Извештај о 

реализацији Програма 

распореда и коришћења 

средстава „Транзиционог 

фонда" из буџета Републике 

Србије за 2016. годину - до 30. 

јуна 2016. године 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. годину  

 

НЕ  07. 2016.  

19 Закључак о усвајању 

Националног акционог плана 

запошљавања за 2017. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

74/12 исправка УС, 7/14 - УС и 

Усваја се Национални акциони 

план запошљавања за 2017. 

годину 

Национална стратегија 

запошљавања за период 2011–

2020. године  

Национални акциони план 

ДА  07. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

44/14) и члан 37. став 2. Закона о 

запошљавању и осигурању за 

случај незапослености 

(„Службени гласник РС”, бр. 

36/09, 30/10 - др. закон, 88/10 и 

38/15) 

запошљавања за 2016. годину  

 

20 Закључак којим се усваја 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Италије 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Италије 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  07. 2016.  

21 Закључак којим се усваја 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Азербејџан о 

социјалној сигурности 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Азербејџан 

о социјалној сигурности 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  07. 2016.  

22 Закључак којим се усваја 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Хрватске о 

социјалном осигурању 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и 

Члан 9. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Извештај о 

преговорима за закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Хрватске о 

социјалном осигурању 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  09. 2016.  

23 Уредба о измени и допуни 

Уредбе о решавању стамбених 

потреба ратних војних 

Члан 123. став 1. тачка 3) Устава 

Републике Србије („Службени 

гласник РС”, број 98/06), а у вези 

Усаглашавање са важећим 

законским прописима  

Стратегија унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у Републици 

НЕ  09. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвалида и породица палих 

бораца 

Закона о основним правима 

бораца, војних инвалида и 

породица палих бораца 

("Службени лист СРЈ", бр. 

24/1998, 29/1998 - исправка, 

25/2000 - СУС, "Службени 

гласник РС", бр. 101/05 - др. 

закон, 111/09 - др. закон) 

Србији 

Стратегија развоја туризма 

 

24 Закључак којим се усваја 

Основа за вођење преговора и 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Краљевине Шпаније о 

социјалној сигурности 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Основа за вођење 

преговора и закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Краљевине Шпаније о 

социјалној сигурности 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  09. 2016.  

25 Уредба о утврђивању посебних 

износа који се плаћају за време 

трајања ,,Дечје недеље” 

Члан 74. став 4. Закона о 

друштвеној бризи о деци 

(„Службени гласник РС” бр. 

49/92, 29/93, 53/93, 53/93 - др. 

закон, 67/93, 67/93 - др. закон, 

28/94, 47/94, 48/94 - др. закон, 

25/96, 29/01, 16/02 - др. закон, 

62/03 - др. закон, 64/03 - исправка 

др. закон, 101/05 - др. закон и 

18/10 - др. закон) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 - исправка 

УС, 7/14 – УС и 44/14) 

 

Редовна годишња активност за 

време трајања ,,Дечје недеље”, у 

циљу организовања културних, 

образовних, рекреативних и 

других манифестација 

посвећених деци  

Национална стратегија за 

превенцију и заштиту деце од 

насиља 

Стратегија развоја социјалне 

заштите 

Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

 

НЕ  10. 2016.  

26 Уредба о методологији за 

формирање цена услуга 

Члан 210. став 1. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

Одређивање поступка, односно 

начина формирања -утврђивања 

Национална стратегија за 

превенцију и заштиту деце од 

НЕ  10. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

социјалне заштите које се 

финансирају из буџета 

Републике Србије  

гласник РС”, број 24/11) и члан 

210. став 1. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник РС”, 

број 24/11) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади („Службени 

гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 - 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 - УС, 72/12, 74/12 - исправка 

УС, 7/14 – УС и 44/14) 

 

цена услуга у области социјалне 

заштите које се финансирају из 

буџета 

 

насиља 

Стратегија развоја социјалне 

заштите 

Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

 

27 Закључак којим се усваја 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Народне Републике Кине о 

социјалној сигурности 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

9. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Извештај о 

преговорима за закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Народне Републике 

Кине о социјалној сигурности 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  10. 2016.  

28 Уредба о наменским 

трансферима у социјалној 

заштити 

Члан 207. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени 

гласник РС”, број 24/11)  

Уређивање питања о 

корисницима наменских 

транфера, услугама које се 

финансирају путем наменских 

трансфера, висини наменског 

трансфера, критеријумима за 

његову расподелу по појединим 

јединицама локалне самоуправе, 

критеријумима за учешће 

локалне самоуправе и динамици 

преноса средстава и другим 

питањима у вези са наменским 

трансферима за финансирање 

јединица локалне самоуправе из 

буџета  

Национална стратегија за 

превенцију и заштиту деце од 

насиља 

Стратегија развоја социјалне 

заштите 

Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

 

НЕ  10. 2016.  



412 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

29 Закључак којим се усваја 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Уједињених Арапских Емирата 

о социјалном осигурању 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

9. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Извештај о 

преговорима за закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Уједињених Арапских 

Емирата о социјалном 

осигурању 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  11. 2016.  

30 Уредба о превентивним мерама 

за безбедан и здрав рад о 

спречавању повреда оштрим 

предметима који су 

медицинска средства у 

здравственој служби 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", бр.55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) и члан 7. Закона о 

безбедности и здрављу на раду 

("Службени гласник РС", број 

101/05)  

Транспоновање Директиве 

2010/32/ЕУ од 10. маја 2010. 

године којом се спроводи 

Оквирни споразум о спречавању 

повреда оштрим медицинским 

инструментима у болницама и 

здравственом сектору који су 

закључили HOSPEM и EPSU  

Акциони план за спровођење 

Стратегије безбедности и 

здравља на раду у Републици 

Србији за период од 2013. до 

2017. године 

Стратегија безбедности и 

здравља на раду у Републици 

Србији за период од 2013. до 

2017. године  

 

ДА  12. 2016.  

31 Закључак којим се усваја 

Извештај о преговорима за 

закључивање Споразума 

између Републике Србије и 

Републике Украјине о 

социјалном осигурању 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 

7/14 – исправка УС и 44/14) и члан 

9. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора („Службени гласник РС”, 

број 32/13) 

Усваја се Извештај о 

преговорима за закључивање 

Споразума између Републике 

Србије и Републике Украјине о 

социјалном осигурању 

Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратeгија о 

старењу 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о садржини и изгледу националних 

признања  

Члан 60а став 10. Закона о 

безбедности и здрављу на 

Акциони план за спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на раду у 

ДА  03. 2016.  11. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

раду („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05 и 91/15)  

Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године 

Стратегија безбедности и здравља на раду 

у Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године  

 

2 Правилник о изменама и допунама Правилника 

о радним местима, односно пословима на којима 

се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 

Члан 55. став 1. Закона о 

пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени 

гласник РС'', бр. 34/03, 

64/04-одлука УСРС, 84/04-

др. закон, 85/05, 101/05-др. 

закон, 63/06-одлука УСРС, 

5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 

62/13, 108/13, 75/14 и 

142/14)  

Национална стратегија одрживог развоја  

Национална стратeгија о старењу 

 

НЕ  04. 2016.  Није 

предвиђен  

3 Правилник о програму, начину и месту 

обављања приправничког стажа и програму и 

начину полагања испита за лиценцу 

Члан 142. став. 7. Закона о 

социјалној заштити 

(„Службени гласник РС”, 

број 24/11)  

Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја социјалне заштите 

Национални програм за усвајање правних 

тековина Европске уније 

 

НЕ  10. 2016.  10. 2011.  

4 Правилник о стандардима услуга у установи за 

васпитање деце и омладине и другим питањима 

од значаја за пружање услуга  

Члан 127. став. 2. Закона о 

социјалној заштити 

(„Службени гласник РС” 

број 24/11)  

Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја социјалне заштите 

Национални програм за усвајање правних 

тековина Европске уније 

 

НЕ  10. 2016.  10. 2011.  

5 Правилник о ближим условима за коришћење 

услуге породичног смештаја 

Члан 49. став 2. Закона о 

социјалној заштити 

(„Службени гласник РС”, 

број 24/11)  

Национална стратегија за превенцију и 

заштиту деце од насиља 

Стратегија развоја социјалне заштите 

Национални програм за усвајање правних 

тековина Европске уније 

 

НЕ  10. 2016.  10. 2011.  

6 Правилник о превентивним мерама за безбедан 

и здрав рад за запослене жене за време трудноће 

и запослене која доји дете 

Члан 6. став 2. Закона о 

безбедности и здрављу на 

Акциони план за спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на раду у 

Републици Србији за период од 2013. до 

НЕ  10. 2016.  11. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

раду („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05 и 91/15)  

2017. године 

Стратегија безбедности и здравља на раду 

у Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године  

 

7 Правилник о начину пружања прве помоћи, 

врсти средстава и опреме који морају бити 

обезбеђени на радном месту, начину и роковима 

оспособљавања запослених за пружање прве 

помоћи 

Члан 15. став 4. Закона о 

безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05 и 91/15)  

Акциони план за спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на раду у 

Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године 

Стратегија безбедности и здравља на раду 

у Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године  

 

ДА  10. 2016.  11. 2016.  

8 Правилник о превентивним мерама за безбедан 

и здрав рад младих  

Члан 6. став 2. Закона о 

безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник 

РС”, бр. 101/05 и 91/15)  

Акциони план за спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на раду у 

Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године 

Стратегија безбедности и здравља на раду 

у Републици Србији за период од 2013. до 

2017. године  

 

НЕ  10. 2016.  11. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење система рада и 

радно-правних односа 

Влада  Акциони план за 

спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на 

раду у Републици Србији 

за период од 2013. до 2017. 

године 

Стратегија безбедности и 

здравља на раду у 

Републици Србији за 

период од 2013. до 2017. 

01  5.355.000 РСД   
 

Унапређење правног и фактичког стања у 

области безбедности и здравља на раду 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

године  

 

1.ПК.1 Спровођење испита за 

обављање послова 

безбедности и здравља на 

раду и послова одговорног 

лица, послова 

координатора за израду 

пројекта и послова 

координатора за извођење 

радова  

Орган  Акциони план за 

спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на 

раду у Републици Србији 

за период од 2013. до 2017. 

године 

Стратегија безбедности и 

здравља на раду у 

Републици Србији за 

период од 2013. до 2017. 

године  

01  4.355.000 РСД   
 

Спроведени испити за обављање послова 

безбедности и здравља на раду и послова 

одговорног лица, послова координатора за 

израду пројекта и послова координатора за 

извођење радова  

1.ПК.2 Промовисање безбедности 

и здравља на раду 

Орган  Акциони план за 

спровођење Стратегије 

безбедности и здравља на 

раду у Републици Србији 

за период од 2013. до 2017. 

године 

Стратегија безбедности и 

здравља на раду у 

Републици Србији за 

период од 2013. до 2017. 

године  

01  1.000.000 РСД   
 

Унапређена област безбедности и здравља на 

раду  

2 Активна политика 

запошљавања  

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину  

01  2.800.000.000 РСД   
 

Повећан број незапослених лица укључених у 

мере активне политике (програме додатног 

образовања и обуке, субвенције за 

запошљавање, јавне радове и др)  

2.ПК.1 Реализација мера активне 

политике запошљавања 

путем Националне службе 

за запошљавање 

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину  

01  2.800.000.000 РСД   
 

Остварен планирани обухват лица дефинисан 

Споразумом о учинку између министарства 

надлежног за послове запошљавања и 

Националне службе за запошљавање 



416 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3 Подршка решавању радно-

правног статуса вишка 

запослених  

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину  

01  12.000.000.000 РСД   
 

Обезбеђена средства за исплату отпремнина и 

посебне новчане накнаде бившим запосленима 

који су утврђени као вишак, а којима је 

недостајало до пет година за остваривање права 

на пензију  

3.ПК.1 Решавање радно-правног 

статуса запослених који су 

утврђени као вишак у 

субјектима приватизације  

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину  

01  10.000.000.000 РСД   
 

Решен радно-правни статус запослених који су 

утврђени као вишак 

3.ПК.2 Трансфер средстава 

Националној служби за 

запошљавање за исплату 

посебне новчане накнаде 

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину  

01  2.000.000.000 РСД   
 

Извршен трансфер средстава Националној 

служби за запошљавање и исплаћена посебна 

новчана накнада бившим запосленима који су 

утврђени као вишак у привредним друштвима у 

реструктурирању и припреме за приватизацију, 

а којима је недостајало до пет година за 

остваривање права на пензију  

4 Активна политика 

запошљавања - Буџетски 

фонд за професионалну 

рехабилитацију и 

подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом 

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину 

01  1.250.000.000 РСД   
 

Повећан број незапослених особа са 

инвалидитетом укључен у мере активне 

политике запошљавања и повећано 

запошљавање особа са инвалидитетом; 

побољшани услови рада у предузећима за 

професионалну рехабилитацију и запошљавање 

особа са инвалидитетом 

4.ПК.1 Подршка предузећима за 

професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање особа са 

инвалидитетом  

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

запошљавања за 2016. 

годину  

 

01  700.000.000 РСД   
 

Исплаћена средства за субвенције зарада особа 

са инвалидитетом и средства за побољшање 

услова рада у предузећима за професионалну 

рехабилитацију и запошљавање особа са 

инвалидитетом 

4.ПК.2 Подстицање запошљавања 

особа са инвалидитетом 

путем Националне службе 

за запошљавање 

Влада  Национална стратегија 

запошљавања за период 

2011–2020. године  

Национални акциони план 

01  550.000.000 РСД   
 

Повећан број особа са инвалидитетом укључен 

у мере и активности професионалне 

рехабилитације и мере активне политике 

запошљавања  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

запошљавања за 2016. 

годину  

5 Борачко-инвалидска 

заштита 

Влада  Стратегија унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Србији 

Стратегија развоја туризма 

01  14.439.800.000 РСД   
 

Унапређење нормативног оквира у области 

борачко-инвалидске заштите; унапређен систем 

заштите спомен обележја и права корисника у 

области борачко-инвалидске заштите; 

унапређење области неговања традиција 

ослободилачких ратова Србије  

5.ПК.1 Пројектне активности 

Сектора за борачко-

инвалидску заштиту 

Орган  Стратегија унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Србији 

Стратегија развоја туризма 

01  14.439.800.000 РСД   
 

Испуњен годишњи програм уређења спомен 

обележја; спроведен Државни програм 

обележавања значајних историјских догађаја; 

унапређен положај корисника и шира 

популаризација обележавања значајних 

историјских догађаја. унапређен положај 

корисника права из борачко-инвалидске 

заштите 

6 Заштита положаја особа са 

инвалидитетом 

Влада  Стратегија унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Србији 

 

01  394.722.000 РСД   
 

Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

6.ПК.1 Расписивање конкурса и 

одабир пројеката кроз 

учешће у финансирању 

програма удружења особа 

са инвалидитетом из 

Буџетског фонда за 

унапређење положаја особа 

са инвалидитетом 

Орган  Стратегија унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Србији 

 

01  325.722.000 РСД   
 

Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

уз рационализацију утрошка буџетских 

средстава  

6.ПК.2 Подстицање мобилности 

особа са инвалидитетом  

Орган  Стратегија унапређења 

положаја особа са 

инвалидитетом у 

Републици Србији 

01  69.000.000 РСД   
 

Унапређење положаја особа са инвалидитетом 

уз рационализацију утрошка буџетских 

средстава  

7 Унапређење нормативног 

оквира у области 

социјалног дијалога 

Влада  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

 

05  18.150.000 РСД  (150.000 EUR)  

01  1.950.000 РСД   
 

Област социјалног дијалога, колективног 

преговарања, решавања индустријских 

конфликата и мирног решавања спорова у 

потпуности функционише у новом правном 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

оквиру усаглашеном са међународним 

стандардима 

7.ПА.1 Редовне активности које 

омогућавају несметан рад и 

вршење функције утврђене 

законом у области 

социјалног дијалога 

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

 

01  1.200.000 РСД   
 

Поступање у предметима везано за Фонд 

солидарности, одбор за утврђивање 

репрезентативности, регистрацију синдиката и 

удржења послодаваца, регистрацију 

колективних уговора, давање мишљења о 

примени прописа, учешће у радним групама и 

др 

7.ПК.2 Twining пројекат 

Промоција социјалног 

дијалога 

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

 

05  18.150.000 РСД  (150.000 EUR)  
 

Развијен социјални дијалог на локалном нивоу, 

повећан број колективних уговора, унапређен 

однос између социјалних партнера, ефикасност 

рада социјално-економских савета  

8 Програм породично-правне 

заштите грађана 

Влада  Национална стратегија за 

превенцију и заштиту деце 

од насиља 

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

01  15.000.000 РСД   
 

Унапређење социјалне сигурности и подршке 

породици и деци 

8.ПА.1 Подршка удружењима у 

области заштите породице 

и деце 

Орган  Национална стратегија за 

превенцију и заштиту деце 

од насиља 

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

01  15.000.000 РСД   
 

Унапређење друштвене бриге о деци и 

породици путем пружања подршке удружењима 

9 Унапређени услови рада у 

области радних односа, 

флексибилних облика рада 

и евиденција у области 

рада усаглашени са 

међународним стандардима 

до септембра 2018. године 

Влада  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

01  400.000 РСД   
 

Утврђен Предлог закона којим се уређује рад 

преко агенција за привремени рад и Предлог 

закона о раду 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

9.ПК.1 Унапређење нормативног 

оквира у области 

флексибилних облика рада 

Влада  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

01  400.000 РСД   
 

Утврђен Предлог закона којим се уређује рад 

преко агенција за привремени рад 

10 ИПА 2013 - Друштвени 

развој - запошљавање 

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

06  321.030.000 РСД  (2.610.000 EUR)  

01  42.804.000 РСД   
 

Повећан обухват лица из угрожених категорија 

мерама активне политике запошљавања кроз 

ширење мреже услуга; повећање ефикасности и 

свеобухватност услуга запошљавања кроз 

развој система обуке, дизајн и испорукa 

прилагођених програмима за незапослене и 

посебно особе са инвалидитетом 

10.ПК.1 Директна додела средстава 

Националној служби за 

запошљавање 

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

06  276.750.000 РСД  (2.250.000 EUR)  

01  36.900.000 РСД   
 

Повећан обухват лица из угрожених категорија 

мерама активне политике запошљавања кроз 

ширење мреже услуга 

10.ПК.2 Пројекат техничке помоћи 

у области запошљавања 

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

06  44.280.000 РСД  (360.000 EUR)  

01  5.904.000 РСД   
 

Повећање ефикасности и свеобухватност услуга 

запошљавања кроз развој система обуке, дизајн 

и испорукa прилагођених програма за 

незапослене и посебно особе са инвалидитетом 

11 ИПА 2013 - Друштвени 

развој - социјална политика  

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

06  16.002.000 РСД  (126.000 EUR)  

01  2.133.600 РСД   
 

Успостављање, односно унапређење већ 

постојећих/иновативних услуга у заједници, 

које омогућавају социјалну заштиту, инклузију 

и становања уз подршку рањивих и 

маргинализованих група у Републици Србији; 

успостављање и јачање капацитета за развој 

социјалне економије уз појачан приступ 

запошљавању тешко запошљивим категоријама; 

креирање и имплементација мера за спречавање 

напуштања школовања, на локалном нивоу 

12 Програм за запошљавање и 

социјалне иновације 

Европске заједнице (ЕаСИ) 

Орган  Национални програм за 

усвајање правних тековина 

Европске уније 

01  24.200.000 РСД  (200.000 EUR)  
 

Учешће на што већем броју отворених конкурса 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА 

2. Министар Вања Удовичић 

3. Делокруг На основу члана 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство омладине и 

спорта обавља послове државне управе који се односе на: систем, развој и унапређење омладинске политике и спровођење националне 

политике и националне стратегије за младе и на акционе планове и програме; подстицање младих да се организују и удружују и да  

учествују у друштвеним токовима; заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе; давање савета младима и 

подучавање младих везано за запошљавање и волонтерски рад; подстицање неформалног образовања младих; сарадњу са омладинским 

организацијама и удружењима при организовању међународних омладинских манифестација и скупова у Републици Србији; помоћ и 

сарадњу са омладинским организацијама и удружењима у њиховом раду и промовисање омладинске политике и омладинских 

организација и удружења; омогућавање омладинским организацијама и удружењима из Републике Србије да учествују на скуповима и 

манифестацијама за младе у иностранству; праћење и процену места и улоге младих у Републици Србији, стварање услова за оснивање 

и рад националне и регионалних канцеларија за младе; подстицање развоја омладинске политике и рада канцеларија за младе на 

локалном нивоу, као и друге послове одређене законом. Министарство омладине и спорта обавља послове државне управе који се односе 

и на: систем, развој и унапређење спорта и физичке културе у Републици Србији; спровођење националне политике у области спорта и 

националне стратегије развоја спорта; управни и стручни надзор у области спорта; реализацију и праћење спровођења акционих планова 

и програма који доприносе развоју спорта у Републици Србији; учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката и 

спортске инфраструктуре од интереса за Републику Србију; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог 

министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; 

стварање услова за већу доступност спорта свим грађанима, као и на друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије; Антидопинг агенција Републике Србије; 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о младима 

Измене и допуне Закона врше се ради унапређења правног оквира, 

унапређења рада канцеларија за младе, прецизирања одредаба о 

евиденцији удружења, прецизирања одредаба о финансирању 

програма и пројеката  

 

 

ДА  09. 2016.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о националним 

спортским признањима и 

наградама 

Члан 123. Закона о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 

24/11 и 99/11−др. закон). 

 

Уредбом о националним спортским 

признањима и новчаним наградама 

ближе се уређују услови за исплату 

националних спортских признања и 

новчаних награда за посебан 

допринос развоју и афирмацији 

спорта  

 

 

НЕ  07. 2016.  

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама Правилника 

о финансирању и суфинансирању програма и 

пројеката од јавног интереса у областима 

омладинског сектора 

Члан 24. Закона о младима 

(„Службени гласник РС”, 

број 50/11)  

 

 

НЕ  09. 2016.  Није утврђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

      

1 Развој система спорта 

(„АП”) 

Влада   01  2.986.471.000 РСД   
 

Унапређен положај и повећан број учесника у систему спорта. 

1.ПА.1 Уређење и надзор 

система спорта („АП”) 

Влада   

 
01  34.640.000 РСД   

 

Побољшање услова за реализацију школског и универзитетског 

спорта и повећање ефикасности државног улагања у врхунски 

спорт 

1.ПА.2 Програми гранских 

спортских савеза 

Влада   

 
01  1.143.223.000 РСД   

 

Стварање услова за постизање врхунског резултата, подизање 

капацитета и унапређње стручног рада у области врхунског 

спорта 

1.ПА.3 Програм спортског 

савеза Србије („АП”) 

Орган   

 
01  110.000.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за праћење, развој и унапређење масовног 

спорта, школског спорта и врхунског спорта у неолимпијским 

спортовима и подстакнута институционална сарадња 

територијалних спортских савеза и јединица локалних 

самопуправа кроз реализацију и упапређење предшколског, 

школског спорта, рекретаивних програма, укључујући женски 

спорт и спорт особа са инвалидитетом, програме родне 

равноправности 

1.ПА.4 Програм Олимпијског 

комитета Србије 

Орган   

 
01  290.000.000 РСД   

 

Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског 

спорта у олимпијским спортовима и стварање услова за учешће 

на Олимпијским играма, Медитеранским играма, Европским 

олимпијским играма и Олимпијском фестивалу младих 

1.ПА.5 Програм 

Параолимпијског 

комитета Србије 

Орган   

 
01  44.000.000 РСД   

 

Обезбеђење услова за праћење, развој и унапређење врхунског 

спорта и система врхунског спорта особа са инвалидитетом и 

стварање услова за учешће на Параолимпијским играма, 

Светским и Европским првенствима у параолимпијским 

дисциплинама 

1.ПА.6 Програми међународних 

и националних 

спортских такмичења 

Орган   

 
01  65.000.000 РСД   

 

Успешна организација међународних и националних спортских 

такмичења и ефикасно спровођење и координација активности 

припреме такмичења 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПА.7 Програми спортских 

кампова за перспективне 

спортисте 

Орган   

 
01  30.000.000 РСД   

 

Успешна организација спортских кампова за перспективне 

спортисте и подршка развоју младих перспективних спортиста 

кроз програме спортских кампова 

1.ПА.8 Стипендирање 

врхунских спортиста 

(„АП”) 

Орган   

 
01  260.000.000 РСД   

 

Обезбеђено стипендирање за спортско усавршавање врхунских 

спортиста аматера ради јачања базе за развој врхунског спорта и 

унапређење спортско медицинске заштите спортиста 

стипендиста 

1.ПА.9 Новчане награде за 

врхунске спортске 

резултате („АП”) 

Орган   

 
01  140.000.000 РСД   

 

Афирмација врхунских спортских резултата ради 

континуираног постизања врхунских резултата и промоција 

вредности врхунских спортских остварења 

1.ПА.1

0 

Национална признања за 

посебан допринос 

развоју и афирмацији 

спорта („АП”) 

Орган   

 
01  740.000.000 РСД   

 

Афирмација за посебан допринос развоју и промоцији спорта и 

стварање позитивних узора и подстрека младима за остварење 

врхунских спортских резулатата 

1.ПА.1

1 

Администрација и 

управљање 

Орган   

 
01  92.108.000 РСД   

 

Укупно остварење сва три програма Министарства омладине и 

спорта, и то: 1) Програм−Развој система спорта, 2) 

Програм−Омладинска политика и 3) Програм−Развој спортске 

инфраструктуре 

1.ПК.1 Организација европског 

првенства у атлетици 

2017. године 

Влада   

 
01  30.000.000 РСД   

 

Ефикасно спровођење и координација активности припреме 

првенства и успешна реализација такмичења 

1.ПК.2 Подршка реализацији 

програма који се 

финансирају из средстава 

доплатне поштанске 

марке 

Влада   

 
01  7.500.000 РСД   

 

Створени услови за финансирање националних гранских 

спортских савеза из средстава доплатне поштанске марке и 

повећан број организација у области спорта које се финансирају 

буџетским средствима 

2 Омладинска политика 

(„АПˮ) 

Орган   01  1.014.464.000 РСД   
 

Успостављени програми обуке младих за дефицитарна подручја 

рада и радних пракси и помоћ при проналажењу посла за младе 

који су учествовали у програмима усмереним ка запошљавању; 

млади поседују функционална знања о здравственој и 

безбедоносној култури и конструктивном решавању 

конфликата; повећана партиципација младих у процесима 

доношења одлука које се тичу младих и у коришћењу програма 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

и услуга намењених младима, а које спроводе сви актери 

омладинске политике, од локалног до националног нивоа; 

подстакнута и вреднована изузетна постигнућа младих талената 

Републике Србије у различитим областима, а у смислу њиховог 

даљег теоријског и стручног усавршавања, као и 

професионалног напретка; повећан број новооснованих 

предузећа од стране младих који су учествовали у програмима и 

пројектима којима им је обезбеђена обука и подршка ментора за 

предузетништво, обуке за пољопривредно предузетништво, 

развој иновативних производа и креативних индустрија  

2.ПА.1 Развој и спровођење 

омладинске политике 

(„АП”) 

Влада   

 
01  39.799.000 РСД   

 

Унапређено неформално образовање младих ради стицања 

практичних знања и вештина. Унапређени капацитети удружења 

младих и канцеларија за младе за остваривање међународне 

сарадње и коришћење фондова  

2.ПА.2 Програми и пројекти 

подршке младима у 

образовању, васпитању, 

безбедности, здрављу и 

партиципацији („АПˮ) 

Орган   

 
01  65.890.000 РСД   

 

Створени услови за побољшање положаја младих у друштву, а 

посебно у областима васпитања, образовања, безбедности и 

здравља младих, партиципације и активизма; млади 

информисани и оснажени за активно учешће у друштву на 

личну и друштвену добробит  

2.ПА.3 Програми и пројекти 

подршке младима у 

запошљавању („АПˮ) 

Орган   

 
01  93.000.000 РСД   

 

Повећана запосленост и унапређени услови за запошљивост 

младих 

2.ПА.4 Подршка ЈЛС у 

спровођењу омладинске 

политике 

Орган   

 
01  30.655.000 РСД   

 

Ојачани капацитети канцеларија за младе и пружена подршка 

реализацији локалних акционих планова за младе; повећано 

учешће младих у програмима на локалном нивоу које 

организују или реализују координатори који су обучени за 

омладинске раднике  

2.ПА.5 Подршка школовању и 

усавршавању младих 

талената („АПˮ) 

Орган   

 
01  785.120.000 РСД   

 

Вредновање и награђивање постигнућа младих; унапређење 

професионалног развоја и запошљавања младих талената путем 

каријерног вођења, пракси и стажирања  

3 Развој спортске 

инфраструктуре 

Влада   01  275.365.000 РСД   

 8.856.000 РСД   
 

Обезбеђење адекватних услова за тренинг врхунских спортиста 

и подстицање бављења спортом свих категорија становништва 

(спортиста, рекреативаца, деце и младих) стварањем услова за 

одвијање спортских активности 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

3.ПА.1 Изградња и капитално 

одржавање спортске 

инфраструктуре 

Орган   

 
01  14.383.000 РСД   

 

Завршени, изграђени, реконструисани, адаптирани или санирани 

сви спортски објекти планирани овом програмском активношћу 

3.ПК.1 Изградња атлетског 

стадиона у Новом Пазару 

Орган   

 
01  39.900.000 РСД   

 

Изграђен атлетски стадион и стављен у функцију 2016. године 

3.ПК.2 Реконструкција ОСК 

Караташ 

Орган   

 
01  58.000.000 РСД   

 

Изведена друга фаза реконструкције ОСК „Караташ” 

3.ПК.3 Изградња атлетске 

дворане у Београду 

Орган   

 
01  162.000.000 РСД   

 

Изграђена атлетска дворана и стављена у функцију 2016. године 

3.ПК.4 Подршка Европским 

интеграцијама и 

припрема пројеката за 

период 2014− 2020. 

године 

Орган   

 
01  1.082.000 РСД   

 8.856.000 РСД   
 

Уговор за извођење радова на реконструкцији дечијих 

игралишта и омладинских спортских терена 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

1. Назив органа државне 

управе МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

2. Министар Иван Тасовац 

3. Делокруг На основу члана 18. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15), Министарство културе и  

информисања обавља послове државне управе који се односе на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и 

истраживање у области културе; обезбеђивање материјалне основе за делатности културе; развој и унапређење књижевног, 

преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и дизајна, филмског и стваралаштва у области 

других аудио-визуелних медија; заштиту непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, 

кинематографску и музичко-сценску делатност; успостављање дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и уметности; 

задужбине и фондације; систем јавног информисања; праћење спровођења закона у области јавног информисања; праћење делатности 

страних информативних установа, страних средстава јавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србији; 

информисање националних мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у раду страним новинарима и 

дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног стваралаштва и информисања на језику и писму припадника 

српског народа у региону; стварање услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних 

фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, учешћа у регионалним 

пројектима, као и друге послове одређене законом. 

4. Органи управе у 

саставу/имаоци јавних 

овлашћења 

Ансамбл „Венац” Грачаница; Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО”; Архив града Приштине-Вранић; Архив Југославије; 

Архив Косова и Метохије-Ниш; Архив Србије; Асоцијација српских архитеката; Библиотека града Београда; Библиотека Матице српске 

Нови Сад; Библиотека шабачка; Галерија Матице српске Нови Сад; Галерија уметности Приштина – Ниш; Градска библиотека 

„Владислав Петковић Дис” Чачак; Градска библиотека „Вук Караџић” Косовска Митровица; Градска библиотека „Карло Бијелицки” 

Сомбор; Градска библиотека Вршац; Градска библиотека Панчево; Градска библиотека Суботица; Градска библиотека у Новом Саду; 

Друштво књижевника Војводине; Етнографски музеј; Завод за проучавање културног развитка; Историјски архив Гњилана – Прокупље; 

Историјски архив Косовска Митровица – Звечан; Историјски музеј Србије; Југословенска кинотека; Културно просветна заједница 

Косово и Метохија – Грачаница; Матична библиотека „Љубомир Ненадовић” Ваљево; Међукомунални архив Пећ – Београд; 

Међународни музички центар Маестро Интернационал; Међуопштински историјски архив Призрен - Ниш; Музеј жртава геноцида; 

Музеј историје Југославије; Музеј на отвореном „Старо село” Сирогојно; Музеј наивне и маргиналне уметности у Јагодини; Музеј науке 

и технике; Музеј позоришне уметности; Музеј примењене уметности; Музеј савремене уметности; Музеј у Приштини – Београд; 

Народна библиотека „Бора Станковић” Врање; Народна библиотека „Вук Караџић” Крагујевац; Народна библиотека „Илија М. 

Петровић” Пожаревац; Народна библиотека „Јован Поповић” Кикинда; Народна библиотека „Раде Драинац” Прокупље; Народна 

библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина; Народна библиотека „Радоје Домановић” Лесковац; Народна библиотека „Стеван Сремац” 

Ниш; Народна библиотека „Стефан Првовенчани” Краљево; Народна библиотека Бор; Народна библиотека Крушевац; Народна 

библиотека Пирот; Народна библиотека Смедерево на територији града Смедерево; Народна библиотека Ужице; Народна 
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универзитетска библиотека „Иво Андрић” – Београд; Народни музеј у Београду; Народно позориште Приштина – Косовска Митровица; 

Народно позориште у Београду; Национални комитет ИЦОМОС Србија; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Лепосавић; 

Покрајински културни центар Приштина – Лепосавић; Природњачки музеј; Републички завод за заштиту споменика културе; Савез 

драмских уметника Србије; Савез естрадно-музичких уметника Србије; Савез удружења ликовних уметника Војводине; Српски ПЕН 

центар; Српско археолошко друштво; Српско друштво издавача и књижара; Српско књижевно друштво; Удружење балетских уметника 

Србије; Удружење драмских писаца Србије; Удружење књижевника Србије; Удружење књижевних преводилаца Србије; Удружење 

композитора Војводине; Удружење композитора Србије; Удружење ликовних уеметника Србије; Удружење ликовних уметника 

примењених уметности Војводине; Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије; Удружење музичара џеза, 

забавне и рок музике Србије; Удружење музичких уметника Србије; Удружење оркестралних уметника Србије; Удружење сценских 

уметника, стручњака и сарадника у култури Србије; Удружење филмских глумаца Србије; Удружење филмских и телевизијских радника 

Војводине; Удружење филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије; Удружење филмских уметника Србије; Универзитетска 

библиотека „Светозар Марковић” у Београду; Филмске новости; Филмски центар Србије; Фото, кино и видео савез Војводине; Центар 

за очување наслеђа Косова и Метохије Mnemozyne; Централни институт за конзервацију; Беогрдска филхармонија; Библиотека 

„Глигоирје Возаровић” Сремска Митровица; Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин” Зрењанин; Матична библиотека „Светозар 

Марковић” Зајечар; Народна библиотека Србије; Удружење архитеката Србије; Регулаторно тело за електронске медије. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и допунама 

Закона о задужбинама и фондацијама 

Овим законом ће се отклонити уочени недостаци у примени закона како 

би се унапредио рад постојећих фондација и задужбина и самим тим 

подстакао развој и оснивање нових фондација чиме би се допринело 

оживљавању задужбинарске и филантропске културе у Републици Србији  

 

 

ДА  12. 2016.  

2 Предлог одлуке о утврђивању 

културних добара од изузетног значаја 

за Републику Србију 

На предлог централних установа заштите културних добара 

Министарство културе и информисања предлаже Влади нацрт одлуке о 

утврђивању културних добара од изузетног значаја, коју усваја Народна 

скупштини, у складу са чланом 56. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 - др. закони и 99/11 - др. закон) 

 

 

НЕ  12. 2016.  

3 Предлог закона о филму и другим 

аудио-визуелним делатностима 

Ради превазилажења уочених слабости које у пракси отежавају примену 

Закона о кинематографији, усклађивања постојећег законског оквира у 

области кинематографије са позитивним законским прописима Европске 

уније, предстојећим променама као и са домаћим и светским искуствима 

из те области неопходно је доношење новог закона којим би се уредила 

област кинематографије, у склопу аудиовизуелних делатности 

 

 

ДА  12. 2016.  

4 Предлог закона о музејској делатности  Овим законом ће се детаљно уредити област музејске делатности у 

складу са европском праксом  

 

 

ДА  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

5 Предлог закона о потврђивању 

Конвенције о украденим или илегално 

извезеним предметима од културног 

значаја UNIDROIT 

Закон о потврђивању UNIDROIT конвенције допринеће комплетирању 

заштите и очувању културних добара и покретних природњачких 

предмета, односно каналисању и спречавању илегалног међународног 

промета културних добара и покретних природњачких предмета  

 

 

НЕ  12. 2016.  

6 Предлог закона о културном наслеђу Овај закон треба да дефинише правни концепт и принципе у вези са 

укупним културним наслеђем како би се непокретно, покретно и 

нематеријално културно наслеђе увело у токове интегративне заштите у 

оквиру концепта одрживог развоја; закон треба да буде хармонизован са 

ратификованим међународним конвенцијама  

 

 

ДА  12. 2016.  

7 Предлог закона о делатности заштите 

непокретног културног наслеђа 

Овим законом ће се детаљно уредити област заштите и одрживог 

коришћења архитектонског и археолошког наслеђа у складу са 

ратификованим међународним конвенцијама  

 

 

ДА  12. 2016.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Стратегија развоја система 

јавног информисања у 

Републици Србији (АП) 

Члан 45. 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 и 44/14) 

Одређивање основних смерница 

даљег развоја система јавног 

информисања  

 

 

ДА  12. 2016.  

2 Одлука о утврђивању 

непокретног културног добра 

од великог значаја  

Члан 56. став 2. Закона о 

културним добрима ("Службени 

гласник РС", бр. 71/94, 52/11-

др.закон и 99/11-др.закон) и члан 

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 и 44/14), 

Републички завод за заштиту 

споменика културе обједињење 

предлоге установа заштите 

непокретних културних добара, за 

утврђивање непокретних културних 

добара од великог значаја, доставља 

Министарству културе и 

информисања ради упућивања Влади 

Републике Србије на усвајање  

 

 

НЕ  12. 2016.  

3 Закључак о утврђивању Основе 

за закључивање Програма 

сарадње између Министарства 

Члан 19. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора ("Службенио гласник РС", 

Закључен Програм сарадње између 

Министарства културе и 

информисања Републике Србије и 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

културе и информисања 

Републике Србије и 

Министарства културе 

Републике Словеније за период 

2016-2020. године  

број 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05- 

исправка,101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Министарства културе Републике 

Словеније  

4 Закључак о утврђивању Основе 

за закључивање Програма 

сарадње између Министарства 

културе и информисања 

Републике Србије и 

Министарства цивилних 

послова Босне и Херцеговине 

за период 2016-2020. године 

Члан 19. Закона о закључивању и 

извршавању међународних 

уговора ("Службенио гласник РС", 

број 32/13) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр. 55/05, 71/05- 

исправка,101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Закључен Програм сарадње између 

Министарства културе и 

информисања Републике Србије и 

Министарства цивилних послова 

Босне и Херцеговине  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

Орган   01  2.573.986.000 РСД   

04  30.000.000 РСД   

06  550.000 РСД   
 

Финансијски подржани пројекати који доприносе јачању 

капацитета установа културе, професионализацији кадрова, 

међународне копродукције и уметничке размене, едукативне 

пројекте и културне догађаје у Србији који се првенствено 

реализују ван Београда  

1.ПА.1 Подршка развоју 

визуелне уметности и 

мултимедија (АП) 

Орган   

 
01  105.000.000 РСД   

 

Финансијски подржани пројекти који се односе на: куповину 

техничке опреме, извођење радова мањег обима и куповину 

мобилијара као и техничко опремање и уређење галерија и 

излагачких простора. Финансирани пројекати појединаца који 

подразумевају настајање нових уметничких дела савремених 

уметника, као и њихова презентација како самостална тако и кроз 

групне пројекте, ликовне колоније и годишње програме галерија и 

излагачких простора у земљи и иностранству а такође и откупљена 

уметничка дела за колекције јавних установа културе и њихова 

презентација; финансирани међународни пројекти који се реализују 

у земљи  
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.2 Подршка филмској 

уметности и осталом 

аудиовизуелном 

стваралаштву (АП) 

Орган   

 
01  87.000.000 РСД   

 

Финансијски подржане најзначајније домаће и међународне 

манифестације, програми за едукацију филмских радника, 

копродукције и продуценати који су постали чланови међународних 

асоцијација као и пројекти дигитализације и техничког преуређења 

биоскопа и сала за пројекције 

1.ПА.3 Подршка развоју 

књижевног 

стваралаштва и 

издаваштва 

Орган   

 
01   140.000.000 РСД   

 

Финансијски подржани пројекти капиталних дела, књижевних 

манифестација и награда, периодичних публикација као и 

откупљене књиге за јавне библиотеке  

1.ПА.4 Подршка развоју 

музичког стваралаштва 

Орган   

 
01  50.000.000 РСД   

 

Финансијски подржани најзначајнији пројекти концертних 

активности и гостовања, копродукција у замљи и иностранству, 

такмичења, семинари и радионице као и стручно усавршавање 

уметника ван земље 

1.ПА.5 Подршка развоју 

сценског стваралаштва - 

позориште/уметничка 

игра 

Орган   

 
01  120.000.000 РСД   

 

Финансијски подржани најзначајнији фестивали у земљи, 

гостовања и копродукције, самостални пројекти уметника и њихово 

учешће у иностраним пројектима и резиденцијалним програмима  

1.ПА.6 Подршка културној 

делатности осетљивих 

друштвених група 

Орган   

 
01  35.000.000 РСД   

 

Дефинисани релевантни партнери, финансирани најзначајнији 

пројекти друштвено осетљивих група  

1.ПА.7 Подршка раду установа 

културе у области 

савременог 

стваралаштва  

Орган   

 
01  2.036.986.000 РСД   

04  30.000.000 РСД   

06  550.000 РСД   
 

Побољшана кадровска структура запослених и набављена опрема и 

материјал за рад; уведене организационе процедуре које доприносе 

ефикаснијем раду установа; реализована гостовања/ програма за 

популаризацију уметничке области по градовима Србије; остварене 

копродукције/ заједничких програма са партнерима из Србије и 

иностранства, међународне уметничке размене и учешћа на 

релевантним међународним манифестацијама и фестивалима  

2 Унапређење система 

заштите културног 

наслеђа 

Орган   01  3.358.084.000 РСД   

07  5.000.000 РСД   

15  1.000 РСД   

04  100.000.000 РСД   
 

Унапређен ниво истражености, заштите и одрживог коришћења 

културног наслеђа у Републици Србији, као и културног наслеђа 

српског порекла у иностранству и унапређена библиотечко-

информациона делатност; повећана доступност културног наслеђа; 

унапређена библиотечко-информациона делатност, Унапређени 

услови за рад и чување културног наслеђа у установама у области 
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заштите културног наслеђа и библиотечко-информационе 

делатности чији је оснивач РС  

2.ПА.1 Подршка раду установа 

у области заштите и 

очувању културног 

наслеђа  

Орган   

 
01  2.036.584.000 РСД   

07  5.000.000 РСД   

15  1.000 РСД   

04  100.000.000 РСД   
 

Унапређен ниво истражености, заштите и очувања културног 

наслеђа; повећана доступност и одрживо коришћење културног 

наслеђа  

2.ПА.2 Подршка истраживању, 

заштити и очувању 

непокретног културног 

наслеђа 

Орган   

 
01  192.000.000 РСД   

 

Унапређен ниво истражености, заштите и очувања непокретног 

културног наслеђа; ојачани капацитети установа заштите културног 

наслеђа које се не финансирају редовно из буџета Републике 

Србије; унапређен ниво истражености, заштите и презентације 

културних добара уписаних на Листу и Тентативну листу светске 

баштине Унеска, као и Листу светске баштине у опасности  

2.ПА.3 Подршка истраживању, 

заштити и очувању 

нематеријалног и 

покретног културног 

наслеђа  

Орган   

 
01  95.500.000 РСД   

 

Повећана истраженост и заштита нематеријалног културног 

наслеђа; унапређен ниво истражености, заштите и очувања 

покретног - музејског и архивског наслеђа и старе и ретке 

библиотечке грађе; повећана доступност покретног - музејског и 

архивског наслеђа и старе и ретке библиотечке грађе  

2.ПА.4 Подршка развоју 

библиотечко-

информационе 

делатности и 

библиотечко-

информационе 

делатности Савеза 

слепих Србије 

Орган   

 
01  39.000.000 РСД   

 

Унапређена библиотечко-информациона делатност; повећана 

доступност библиотечко-информационој грађи и изворима  

2.ПА.5 Обнова и заштита 

Манастира Хиландар 

Орган   

 
01  60.000.000 РСД   

 

Завршени радови на реконструкцији Улазне зоне, настављена 

реконструкција Белог конака, конзерваторско-рестаураторски 

радови у Ризници и изведени радови на звонари, тј. Камбанском 

пиргу  

2.ПА.6 Одржавање Дворског 

комплекса на Дедињу 

Орган   

 
01  34.000.000 РСД   

 

Кроз подршку активностима на предузимању мера техничке 

заштите и других радова на архитектонским објектима Дворског 

комплекса, на заштити вредног мобилијара који се у њима налази и 

текућем одржавању комплекса, побољшани услови чувања и 
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доступности уметничких и културноисторијских вредности овог 

споменичког комплекса јавности 

2.ПА.7 Подршка раду Матице 

Српске 

Орган   

 
01  35.000.000 РСД   

 

Унапређен рад и делатност на издавању капиталних дела из области 

књижевности, науке, културе и уметности, истраживачки рад у 

области културног наслеђа и заштити архивске и рукописне грађе  

2.ПА.8 Дигитализација 

културног наслеђа 

Орган   

 
01  66.000.000 РСД   

 

Кроз реализацију јавних конкурса и финансирање рада установа у 

области културе, подржани пројекти који се односе на опремање 

лабораторија за дигитализацију културног наслеђа, као пројекти 

који се односе на процес дигитализације културног наслеђа 

Републике Србије; сачувано културно наслеђе РС, доступно научној 

и широј јавности уз примену нових технологија 

2.ПК.1 Адаптација и 

реконструкција музеја 

Савремене уметности 

(АП) 

Орган   

 
01  500.000.000 РСД   

 

Почетак рада Музеја у сопственој згради 

2.ПК.2 Санација, адаптација и 

реконструкција 

Народног музеја у 

Београду (АП) 

Орган   

 
01  300.000.000 РСД   

 

Почетак рада Музеја у сопственој згради 

3 Признања за допринос у 

култури 

Орган   01  242.400.000 РСД   
 

Додељена признања уметницима за врхунски допринос националној 

култури 

4 Систем јавног 

информисања 

Влада   01  4.298.978.000 РСД   

04  800.000 РСД   
 

Унапређено право грађана на истинито, потпуно и благовремено 

обавештавање о питањима од јавног значаја;обезбеђена 

разноврсност квалитетних медијских садржаја; обезбеђена 

транспарентност власничке структуре у медијима;формирање 

евиденције представника иностарних медија и дописништава 

иностраних медија; несметан рад установа у области јавног 

информисања  

4.ПА.1 Подршка раду установе 

за новинско-издавачку 

делатност "Панорама" 

Орган   

 
01  32.978.000 РСД   

04  800.000 РСД   
 

Створени услови за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања за потребе информисања становништва на подручју 

Аутономне покрајине Косово и Метохија 
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4.ПА.2 Подршка остваривању 

јавног интереса у 

области информисања 

Орган   

 
01  186.569.000 РСД   

 

Дат допринос разноликости медијских садржаја и плурализму идеја 

и вредности, развоју медијског стваралаштва у области културе, 

образовања и науке, информисању и унапређењу свих сегмената 

друштва, подизању професионалних стандарда и подстицању на 

новинарску аутономију и саморегулацију новинара и уредника 

4.ПА.3 Подршка информисању 

припадника српског 

народа у земљама 

региона на српском 

језику 

Орган   

 
01  20.364.000 РСД   

 

Подигнут квалитет медијских садржаја који доприносе 

информисању на матерњем језику припадника српског народа који 

живе у земљама региона и унапређен процес очувања српског 

језика, националног и културног идентитета припадника српског 

народа у земљама региона 

4.ПА.4 Подршка информисању 

националних мањина на 

сопственом језику 

Орган   

 
01  40.364.000 РСД   

 

Повећан број медисјких садржаја који доприносе непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању националних мањина и 

пружена већа подршка медијском стваралаштву у свим областима 

јавног живота националних мањина 

4.ПА.5 Подршка информисању 

особа са инвалидитетом 

Орган   

 
01  10.430.000 РСД   

 

Повећана разноврсност медијских садржаја који имају за циљ 

заштиту интереса особа са инвалидитетом, обезбеђена њихово 

равноправно уживање на слободу мишљења и изражавања и 

омогућено несметано примање информација намењених јавности у 

примереном облику и применом одговарајућих технологија 

4.ПА.6 Подршка информисању 

грађана на територији 

АП КиМ на српском 

језику 

Орган   

 
01  8.273.000 РСД   

 

Повећан број програма којидоприносе истинитом, непристрасном, 

правовременом и потпуном информисању грађана и очувању и 

развоју српског националног и културног идентитета и језика 

4.ПА.7 Финансирање основне 

делатности јавних 

медијских сервиса 

Орган   

 
01  4.000.000.000 РСД   

 

Обезбеђени услови за рад јавних медијских сервиса у обављању 

своје основнбе делатности 

5 Међународна културна 

сарадња (АП) 

Орган   01  175.925.000 РСД   

15  1.000 РСД   

06  3.000.000 РСД   
 

Подржан развој културног сектора на међународном плану кроз 

програме и пројекте, јавне позиве за подршку мобилности уметника 

и професионалаца и кроз суфинансирање пројеката у области 

културе и уметности који су подржани кроз међународне фондове; 

подстицање билатералне културне сарадње на основу закључених 

међудржавних билатералних програма сарадње и презентација 

културе Републике Србије у иностранству; стварање услова за 
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очување културног идентитета Срба у иностранству путем 

годишњег конкурса. 

5.ПА.1 Учешће у програмима 

ЕУ - Креативна Европа 

(АП)  

Орган   

 
15  1.000 РСД   

06  3.000.000 РСД   

01  57.000.000 РСД   
 

Подршка пројектима у области културе и аудиовизуелног сектора у 

оквиру програма Креативна Европа 

5.ПА.2 Европске интеграције и 

сарадња са 

међународним 

организацијама (АП) 

Орган   

 
01  56.725.000 РСД   

 

Суфинансирање мобилности уметника и професионалаца у области 

културе и уметности и суфинансирање пројеката у области културе 

и уметности који су подржани кроз међународне фондове; 

суфинансирање деска Креативна Европа Србија и национално 

суфинансирање ИПА пројеката; контрибуције за чланство у 

програмима: Креативна Европа (ЕУ), УНЕСКО, Савет Европе 

(Еuroimages и Путеви културе), Преводилачка мрежа Традуки и др, 

а који су у надлежности Министарства културе и информисања 

5.ПА.3 Билатерална сарадња и 

културна размена (АП) 

Орган   

 
01  62.200.000 РСД   

 

Подстицање билатералне културне сарадње на основу закључених 

међудржавних билатералних програма сарадње и презентација 

културе и уметности Републике Србије у иностранству  

6 Уређење и развој 

система у области 

културе и информисања 

Влада   01  273.992.000 РСД   
 

Успостављена предвидива и конзистентна политика у области 

културе и унапређен стратешки и законски оквир у области јавног 

информисања 

6.ПА.1 Уређење и надзор 

система у области 

културе 

Влада   

 
01  55.215.000 РСД   

 

Унапређен стратешки и законодавни оквир у области културе 

6.ПА.2 Развој система у 

области јавног 

информисања и надзор 

над спровођењем закона 

(АП) 

Влада   

 
01  20.077.000 РСД   

 

Усвојен стратешки документ 

6.ПА.3 Подршка унапређењу 

капацитета културног 

сектора на локланом 

нивоу  

Орган   

 
01  165.000.000 РСД   

 

Унапређена област културе и уметности у локланим срединама, 

подстакнут развој креативности и препозната специфичност 

културног идентитета и одрживог развоја локалних заједница 
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6.ПК.1 Послови поверени 

репрезентативним 

удружењима у култури 

Орган   

 
01  33.700.000 РСД   

 

Створени услови за обављање поверених послова репрезентативних 

удружења у култури 
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II. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

2. Директор проф. др Дејан Ђурђевић 

3. Делокруг На основу члана 24. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14,14/15 и 54/15), Републички секретаријат за законодавство обавља 

стручне послове који се односе на: изграђивање, праћење и унапређење правног система; обезбеђивање усаглашености прописа и општих аката у 

правном систему у поступку њиховог доношења и старање о њиховој нормативно-техничкој и језичкој ваљаности; надзор над објављивањем и 

старање о објављивању прописа и других аката Владе, министарстава и других органа и организација за које је то законом одређено, као и друге 

послове одређене законом. Републички секретаријат за законодавство припрема прописе који се односе на државне симболе; службену употребу 

језика и писама; организацију и начин рада Владе и друге прописе који не спадају у делокруг министарстава. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Одлука о изменама и допунама 

Пословника Владе 

Члан 42. 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 и 44/14) 

Одлука ће бити предложена 

уколико се оцени да је то 

потребно ради унапређења 

начина рада Владе  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Надзор над процесом 

доношења прописа и 

општих аката у правном 

систему  

Влада   01  76.246.000 РСД   
 

Квалитетнији прописи; постигнут виши степен правне сигурности 

грађана и других субјеката 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈA ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈA ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ 

2. Вршилац дужности 

директора 

Зорица Анђелковић 

3. Делокруг На основу члана 25. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14, 14/15, 54/15 и 96/15),Републичка дирекција за робне резерве 

обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: организацију система робних резерви; образовање, смештај, чување и 

обнављање робних резерви; утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних резерви; управљање токовима количина с циљем 

одржавања резерви на нивоу неопходног минимума; изградња складишних капацитета за потребе републичких робних резерви; материјално-

финансијско и евиденционо пословање робним резервама, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Републичке дирекције за 

робне резерве врши Mинистарство трговине, туризма и телекомуникација и Mинистарство пољопривреде и заштите животне средине у делу 

пословања Дирекције са основним пољопривредно-прехрамбеним производима. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Одлука о изградњи, располагању односно 

прибављању складишног простора за 

смештај и чување робних резерви 

Члан 32. став 2. Закона о 

робним резервама ( 

''Службени гласник РС'', 

број 104/13 и 145/14- др. 

закон) 

Одлука о изградњи, располагању 

односно прибављању складишног 

простора за смештај и чување робних 

резерви  

Стратегија развоја 

трговине 

Републике Србије 

 

НЕ  10. 2016.  

2 Одлука о стављању хипотеке на 

непокретностима које користи 

Републичка дирекција за робне резерве за 

обављање своје делатности 

Члан 32. став 3. Закона о 

робним резервама 

(''Службени гласник РС'', 

бр. 104/13 и 145/14-др. 

закон) 

Одлука Владе о стављању хипотеке на 

непокретностима које користи 

Републичка дирекција за робне резерве 

за обављање своје делатности  

Стратегија развоја 

трговине 

Републике Србије 

 

НЕ  10. 2016.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о техничким условима која 

морају испуњавати складишта за 

складиштење обавезних резерви 

деривата нафте и нафте 

Члан 20. став 1. тачка 2. и 3. Закона о 

робним резервама ( ''Службени гласник 

РС '', број 104/13 и 145/14-др. закон)  

Стратегија развоја трговине 

Републике Србије 

 

НЕ  08. 2016.  09. 2015.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Управљање робним 

резервама 

Влада  Стратегија 

развоја трговине 

Републике 

Србије 

01  1.988.993.000 РСД   
 

Подигнут ниво робних резерви Повећан складишни простор и 

одржаван постојећи складишни простор 

1.ПА.1 Образовање, обнављање, 

смештај и чување робних 

резерви 

Влада  Стратегија 

развоја трговине 

Републике 

Србије 

01  1.520.039.000 РСД   
 

Постигнут оптималан ниво робних резерви  

1.ПА.2 Складиштење обавезних 

резерви нафте и деривата 

нафте 

Влада  Стратегија 

развоја трговине 

Републике 

Србије 

01  300.000.000 РСД   
 

Повећан складишни простор и ускладиштене обавезне 

резерве деривата нафте и нафта која је набављена у складу са 

Годишњим прорамом обавезних резерви нафте и деривата 

нафте који Влада усваја на основу предлога Министарства 

рударства и енергетике 

1.ПК.1 Изградња и одржавање 

резервоара на исталацији 

Смедерево  

Орган  Стратегија 

развоја трговине 

Републике 

Србије 

01  51.000.000 РСД   
 

Завршено повезивање резервоара Р-27 на постојећу 

инфраструктуру и стављање у функцију -ускладиштењем 

деривата нафте  

1.ПК.2 Изградња и одржавање 

резервоара, објеката и 

инфраструктуре на 

Орган  Стратегија 

развоја трговине 

Републике 

Србије 

01  117.954.000 РСД   
 

Пројектовано и изграђено аутопретакалиште на инсталацији 

Пожега у Пожеги (рок 2016-2017. година)  
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Инсталацији Пожега у 

Пожега 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ 

2. Директор проф. др Миладин Ковачевић 

3. Делокруг На основу члана 26. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15 и 54/15), Републички завод за статистику обавља стручне 

послове који се односе на: доношење програма, организацију и спровођење статистичких истраживања, односно израду методологије, прикупљање, 

обраду, статистичку анализу и објављивање статистичких података; припрему и доношење јединствених статистичких стандарда; развој, 

одржавање и коришћење републичких административних и статистичких регистара; формирање и одржавање система националних рачуна; 

сарадњу и стручну координацију са органима и организацијама овлашћеним за вршење статистичких истраживања; сарадњу са међународним 

организацијама ради стандардизације и обезбеђивања упоредивости података; обраду података ради утврђивања резултата избора и референдума 

на републичком нивоу, као и друге послове одређене законом. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању Плана 

званичне статистике за 2017. 

годину 

Члан 18. став 2. Закона о 

званичној статистици 

(„Службени гласник РС”, број 

104/09) 

Уtврђује се План званичне 

статистике за 2017. годину који 

садржи статистичка 

истраживања и друге 

активности Републичког завода 

за статистику и других 

одговорних произвођача 

званичне статистике  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Израда резултата званичне 

статистике 

Влада   01  714.590.000 РСД   

06  96.577.000 РСД   
 

Обезбеђено континуирано прикупљање, контрола, обрада, 

анализа и објављивање података у роковима дефинисаним 

годишњим планом 

1.ПА.1 Демографија и друштвене 

статистике 

Орган   

 
01  6.186.000 РСД   

 

Обезбеђивање резултата статистичких истраживања према 

методолошким решењима и стандардима Европског 

статистичког система 

1.ПА.2 Макроекономске 

статистике и статистика 

пољопривреде 

Орган   

 
01  22.681.000 РСД   

 

Обезбеђивање статистичких индикатора усаглашених са 

захтевима Евростата. 

1.ПА.3 Пословне статистике Орган   

 
01  73.552.000 РСД   

 

Обезбеђивање статистичких индикатора усаглашених са 

Европским статистичким системом 

1.ПА.4 Администрација и 

управљање 

Орган   

 
01  591.381.000 РСД   

 

Обезбеђено функционисање свих активности из надлежности 

Завода 

1.ПК.1 Усаглашавање званичне 

статистике са европским 

статистичким системом 

Орган   

 
01  20.790.000 РСД   

06  96.577.000 РСД   
 

Реализација стратешких циљева дефинисаних у Програму 

званичне статистике у периоду од 2016. до 2020. године; 

хармонизација са ЕУ стандардима 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

2. Директор проф. др Југослав Николић 

3. Делокруг На основу члана 2. Закона о Републичком сеизмолошком заводу ("Службени гласник РС", број 71/94), Републички сеизмолошки завод обавља 

стручне послове који се односе на: систематско регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава 

(природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски удари), прогнозирање њиховог утицаја на земљиште, воде, водотоке и објекте; 

пројектовање и одржавање мреже сеизмолошких станица и израда сеизмолошких карата (епицентара, сеизмичког хазарда, ризика, максимално 

догођених интензитета); учешће у изради прописа за изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко осматрање капиталних објеката код 

којих земљотреси могу изазвати катастрофалне последице; учешће у изради перспективног и годишњег плана сеизмолошких истраживања од 

интереса за Републику и учешће у извршавању тих планова и изради предлога за просторно и урбанистичко планирање, као и учешћe у изради и 

усавршавању прописа за сеизмичко пројектовање; израду предлога за планирање и организацију система цивилне заштите, код израде планова за 

заштиту од земљотреса и мера за отклањање последица и вођења одговарајуће сеизмолошке документације, њено архивирање и чување; 

објављивање прикупљених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама и друге сеизмолошке послове који се утврде годишњим и 

вишегодишњим програмима. Завод учествује у међународној размени сеизмолошких података и сарађује на регионалним сеизмолошким пројектима 

од интереса за Републику. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Заштита животне средине Орган  Национална стратегија заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама  

 

01  28.537.000 РСД   
 

Повећaна ефикасност регистровања и 

проучавања земљотреса у функцији смањења 

сеизмичког ризика. Интензивирано учешће у 

процесу смањења сеизмичког ризика. Израђени 

сеизмолошки услови, ажурни и усклађени са 

прописима. 

1.ПА.1 Праћење и проучавање 

сеизмичких и 

сеизмотектонских појава 

Орган  Национална стратегија заштите и 

спасавања у ванредним 

ситуацијама  

 

01  28.537.000 РСД   
 

Обезбеђено континуирано повећање 

поузданости и прецизности система за 

регистровање, прикупљање, анализирање и 

проучавање сеизмичких и сеизмотектонских 

појава и система за јаке земљотресе; обезбеђена 

израда предлога за доношење планова за 

заштиту; унапређено функционисање 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Сеизмолошког центра за брзо извештавање и 

упозоравање на догађање земљотреса 

повећањем брзине извештавања. Ојачана свест 

јавности о постојању сеизмичке опасности.  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

2. Ввршилац 

дужности директора 
Борко Драшковић 

3. Делокруг На основу члана 28. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15 и 54/15 и 96/15), Републички геодетски завод обавља 

стручне послове и послове државне управе који се односе на: државни премер и катастар и упис права на непокретностима и њихову обнову и 

одржавање; израду основне државне карте; одржавање регистра просторних јединица; утврђивање кућних бројева, означавање зграда бројевима 

и означавање назива насељених места, улица и тргова; вођење регистра кућних бројева, улица и тргова; бонитирање земљишта; утврђивање 

катастарског прихода; уређење земљишта путем комасације; повезивање геодетских мрежа и размену геодетских и картографских података са 

суседним државама; израду и развој геодетског информационог система; вођење архива техничке документације државног премера, планова и 

карата, као и друге послове одређене законом. Републички геодетски завод обавља стручне послове из области геомагнетизма и аерономије 

који се односе на: проучавање просторних и временских карактеристика електричног, магнетског и електромагнетског поља земље, праћење 

временске варијације тих поља и проучавање њихових узрока; праћење и проучавање стања и процеса у магнетосфери и јоносфери и израђивање 

јоносферске прогнозе; проучавање простирања електромагнетских таласа, утврђивање електричних параметара земље и израђивање 

одговарајућих карата; проучавање перманентног магнетског поља земље, утврђивање његове регионалне конфигурације и израђивање и 

издавање одговарајућих геомагнетских карата; проучавање закономерности развоја магнетског поља земље и геомагнетских појава које 

претходе земљотресу; проучавање утицаја геомагнетских поља на живе организме; успостављање, одржавање и мерење на основној мрежи 

геомагнетских тачака и секуларним станицама; детаљна мерења, као и мерења на аеродромима и другим локацијама и израђивање 

одговарајућих тематских карата; вршење калибрације инструмената и уређаја, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом 

Републичког геодетског завода врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о 

националној 

инфраструктури 

геопросторних података 

Законом се уређује оснивање, одржавање и развој Националне инфраструктуре 

геопросторних података (НИГП) у Републици, као и оснивање органа за координацију 

активности на имплементацији националне инфраструктуре геопросторних података.  

 

 

ДА  06. 2016.  

2 Предлог закона о 

изменама и допунама 

Закона о државном 

премеру и катастру 

Изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру извршиће се усклађивање 

одредби овог закона са Законом о услугама чијe се доношење очекује у првом кварталу 

2016. године, а за који је задужено министарство надлежно за послове трговине.  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Уредба о престанку важења 

Уредбе о дигиталном 

геодетском плану 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07 

и 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

74/12, 7/14 и 44/14)  

С обзиром да се указала потреба за изменом 

појединих решења уређених Уредбом у циљу измене 

техничких норматива који се односи на превођење 

аналогних планова у дигитални облик, а да Влада 

више није надлежна за доношење подзаконских аката 

у овој области, већ директор РГЗ-а, неопходно је ову 

Уредбу ставити ван снаге и донети правилник који ће 

уредити ову материју.  

 

 

НЕ  05. 2016.  

2 Уредба о престанку важења 

Уредбе о примени технологије 

глобалног позиционог система 

у оквиру премера 

непокретности 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07 

и 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

74/12, 7/14 и 44/14) 

С обзиром да се указала потреба за изменом 

појединих решења уређених Уредбом у циљу 

поједностављења процедуре израде елабората код 

премера применом ГПС технологије, а да Влада више 

није надлежна за доношење подзаконских аката у 

овој области, већ директор РГЗ-а, неопходно је ову 

Уредбу ставити ван снаге и донети правилник који ће 

уредити ову материју.  

 

 

НЕ  06. 2016.  

3 Стратегија успостављања 

инфраструктуре геопросторних 

података у Републици Србији 

до 2020. године 

Члан 42. став 1. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05 – исправка, 101/07 

и 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

74/12, 7/14 и 44/14)  

Стратегија има за циљ успостављање националне 

инфраструктуре геопросторних података која ће 

обезбедити подршку квалитетном и стабилном 

развоју животне средине у спрези са економским 

растом, кроз ефикасне сервисе, испуњавајући потребе 

и захтеве јавног и приватног сектора, као и свих 

грађана. Стратегија представља оквир унутар кога се 

може развијати политика широког коришћења 

геоинформација и спречити дуплирање напора и 

смањење административних трошкова.  

 

 

ДА  12. 2016.  

4 Уредба о изменама и допунама 

Уредбе о утврђивању кућних 

бројева, означавању зграда 

бројевима и означавању назива 

насељених места, улица и 

тргова 

Члан 181. став 1. Закона о 

државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 

72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 

96/15) 

Измене Уредбе су неопходне ради усклађивања са 

најновијим изменама Закона о државном премеру и 

катастру којима је прописано да је за означавање 

назива насељених места, улица и тргова надлежна 

јединица локалне самоуправе а не више РГЗ  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ 

Референтни 

документ 
НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о катастарском 

премеру и катастру 

непокретности 

Члан 181. став 2. тач. 6) и 8) Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 

и 96/15)  

 

 

НЕ  02. 2016.  09. 2011.  

2 Правилник о дигиталном 

геодетском плану 

Члан 181. став 2. тач. 8) Закона о државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 96/15)  

 

 

НЕ  05. 2016.  09. 2011.  

3 Правилник о примени 

технологије глобалног 

позиционог система у области 

премера непокретности 

Члан 181. став 2. тач. 6) Закона о државном премеру и катастру 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 и 96/15)  

 

 

НЕ  06. 2016.  09. 2011.  

4 Правилник о изменама и 

допунама Правилника о 

висини таксе за пружање 

услуга Републичког геодетског 

завода 

Члан 181. став 2. тачка 12а) Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 

и 96/15)  

 

 

НЕ  09. 2016.  09. 2016.  

5 Правилник о изради и 

садржини геодетских подлога 

у инжењерско-техничким 

областима 

Члан 181. став 2. тачка 16) Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 

и 96/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  09. 2011.  

6 Правилник о инспекцијском 

надзору 

Члан 181. став 2. тачка 1а) Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 

и 96/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  12. 2016.  

7 Правилник о методама и 

начину рада у области 

геомагнетизма и аерономије 

Члан 181. став 2. тачка 16а) Закона о државном премеру и 

катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 

и 96/15)  

 

 

НЕ  12. 2016.  12. 2016.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Државни премер, 

катастар и управљање 

геопросторним подацима 

на националном нивоу 

Орган   01  3.412.438.000 РСД   

05  36.145.000 РСД   

11  400.000 РСД   
 

Повећан квалитет услуга Републичког геодетског завода; 

унапређен систем за трансформацију података државног 

премера у Европски терестрички референтни систем 

(ETRS) и Универзалну трансверзалну меркаторову 

пројекцију (UTM); унапређен јавни сервис кроз олакшану 

размену геопросторних података путем националног 

геопортала између различитих субјеката (органи државне 

управе, јавна предузећа, агенције, заводи, институти и др.); 

успостављена и одржавана топографско-картографска база 

података на националном нивоу. 

1.ПА.1 Управљање 

непокретностима и 

водовима  

Орган   

 
01  2.756.403.000 РСД   

 

Просторни подаци о непокретностима (парцелама и 

објектима) у дигиталном облику; скраћено време за 

провођење промене у катастру непокретност и издавање 

података; доступност катастарских података преко 

Националног геопортала 

1.ПА.2 Обнова и одржавање 

референтних основа, 

референтних система и 

државне границе 

Републике Србије 

Орган   

 
01  87.452.000 РСД   

 

Унапређен рад система Активне геодетске референтне 

основе Србије (АГРОС) и повећан квалитет услуга 

корисницима; развијена и унапређена референтна основа 

Републике Србије (висинска референтна мрежа, референтне 

површи, положајна референтна мрежа Републике Србије 

(СРЕФ), локалне мреже); реализовани међудржавни 

споразуми о границама и конвенције о премеру, 

обнављању, обележавању и одржавању граничне линије и 

граничних ознака на државним границама; регистроване 

промене геомагнетског, геоелектричког, електромагнетског 

поља и параметара јоносфере на опсерваторијама и 

теренским тачкама и палеомагнетска узорковања и 

лабараторијска мерења 

1.ПА.3 Стручни, управни и 

инспекцијски надзор и 

процена вредности 

непокретности 

Орган   

 
01  78.852.000 РСД   

 

Унапређен квалитет рада служби за катастар непокретности 

и геодетских организација; успостављена евиденција 

тржишних цена непокретности и система масовне процене 

вредности непокретности 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.4 Прикупљање и обрада 

геопросторних података 

Орган   

 
01  85.054.000 РСД   

 

Прикупљени подаци методама даљинске детекције са 

израдом топографских производа (подлога) и њиховом 

дистрибуцијом јавном и приватном сектору; формирана 

база векторских топографских података и израђена 

топографска карта 1:20 000 за територију Републике Србије 

и разне врсте тематских карата; успостављен Регистар 

географских имена као подсистем Геодетско-катастарског 

информационог система Републичког геодетског завода и 

стандардизована географска имена у сарадњи са Комисијом 

за стандардизацију географских имена Владе Републике 

Србије 

1.ПА.5 Развој Националне 

инфраструктуре 

геопросторних података 

Орган   

 
01  99.783.000 РСД   

 

Унапређени услови за размену података кроз 

стандардизацију и креирање институционалног оквира 

Националне инфраструктуре геопросторних података; 

обезбеђена доступност геопросторних података и развијени 

јавни сервиси (web сервиси) у циљу унапређења е-управе 

1.ПА.6 Администрација и 

управљање 

Орган   

 
01  304.894.000 РСД   

 

Стручно и ефикасно обављање правних, финансијских и 

општих послова у циљу стварања услова за несметано 

функционисање Републичког геодетског завода, односно за 

несметано спровођење преосталих програмских активности 

у оквиру програма 

1.ПК.1 Пројекат унапређења 

земљишне 

администрације у Србији 

Орган   

 
11  400.000 РСД   

 

Унапређен оквир за процену вредности непокретности и 

систем за годишњи порез на имовину; имплементиран 

интегрисани информациони систем за катастар 

непокретности и упис права; развијен пословни модел и 

технички оквир усаглашен са међународним стандардима за 

НИГП и унапређени неопходни мрежни сервиси; 

имплементиран систем за електронско издавање 

грађевинских дозвола; подржана одрживост националне 

референтне инфраструктуре и функционалности АГРОС-а и 

унапређење постојећих гравиметријских мрежа и 

вертикалног референтног система у Србији; реализован 

програм израде дигиталних катастарских планова за 

одабране катастарске општине и превођење постојећих 

планова катастра водова у дигитални облик; унапређен 

поступак уписа непокретности и решавање заосталих 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

предмета у градовима: Београд, Нови Сад, Ниш и 

Крагујевац; прикупљени катастарски подаци (геодетска 

мерења и израда базе података дигиталних катастарских 

планова) у АП Војводина 

1.ПК.2 Пројекат "Размена 

катастарских података 

између Београда и 

Приштине" 

Орган   

 
05  36.145.000 РСД   

 

Скенирана катастарска документација (катастарски 

планови, скице/фотоскице и остала документација) за 

подручје Аутономне покрајине Косово и Метохија 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. Вршилац дужности 

директора 
Јован Воркапић 

3. Делокруг На основу члана 29. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15 и 54/15 и 96/15), Републичка дирекција за имовину 

Републике Србије води јединствену евиденцију непокретности у јавној својини и евиденцију одређених покретних ствари у својини Републике 

Србије у складу са законом и другим прописом и обавља, у складу са законом, стручне послове и послове државне управе који се односе на: 

прибављање ствари у својину Републике Србије; располагање стварима у својини Републике Србије (давање ствари на коришћење, давање 

ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде, размена, отуђење ствари, заснивање 

хипотеке на непокретностима, улагање у капитал, залагање покретних ствари); управљање стварима у својини Републике Србије које користи 

и стварима у својини Републике Србије за које није одређен корисник или носилац права коришћења, укључујући и осигурање тих ствари; 

спровођење мера заштите својине Републике Србије путем надзора; располагање имовином Републике Србије у иностранству, утврђивање 

постојања и важења правног основа за коришћење ствари у својини Републике Србије, расподелу на коришћење службених зграда, односно 

пословних просторија, прибављање, управљање и располагање стамбеним зградама, становима и гаражама у својини Републике Србије; 

евиденцију поклона у државној својини; упис права својине и права коришћења на непокретностима у својини Републике Србије у јавну 

евиденцију о непокретностима и правима на њима, старање о финансијској реализацији уговора о располагању стварима у својини Републике 

Србије, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Републичке дирекција за имовину Републике Србије врши Министарство 

финансија. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Закључци о управљању, 

располагању и заштити 

државне имовине 

Закон о Влади ("Службени гласник РС" број 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-одлука УС, 

72/12, 7/14-одлука УС и 44/14), и сви други закони које 

Републичка дирекција примењује у свом раду. 

Уређују се послови државне 

управе који се односе на 

прибављање, отуђење, давање на 

коришћење односно у закуп 

непокретности у јавној својини, 

спровођењем мера заштите јавне 

својине, вођење управног 

поступка ради утврђивања 

постојања и важења правног 

основа за коришћење јавне 

својине, управљање средствима у 

 

 

НЕ  Током 2016. 

године  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

јавној својини (одржавање и 

осигурање), распоређивање и 

коришћење стамбених зграда, 

односно станова и пословних 

просторија, чување и евиденција 

поклона у државној својини, 

укњижба јавне својине на 

непокретностима, старање о 

наплати закупнине, као и други 

послови.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Евиденција, управљање и 

располагање јавном 

својином 

Влада   01  270.492.000 РСД   
 

Евиденција о стању, вредности и 

кретању средстава у јавној 

својини;очување, увећање, 

унапређење и капитализација јавне 

својине 

1.ПА.1 Евидентирање,упис права 

својине и других стварних 

права на непокретностима и 

успостављање јавне својине 

Влада   

 
01  19.030.000 РСД   

 

регистар јединствене евиденције 

непокретности у јавној својини 

1.ПА.2 Управљање, располагање и 

заштита државне имовине 

Влада   

 
01  214.056.000 РСД   

 

Обезбеђење ефикаснијег 

располагања, управљања, заштите 

и контроле коришћења државне 

имовине 

1.ПА.3 Административна подршка 

раду Републичке дирекције 

Влада   

 
01  37.406.000 РСД   

 

очување, увећање,унапређење и 

капитализација јавне својине 

Републике Србије 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 

1. Назив органа 

државне управе ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 

2. Ввршилац 

дужности директора 
Јовица Симовић 

3. Делокруг На основу члана 30. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14, 14/15 и 54/15 и 96/15), Центар за разминирање обавља стручне 

послове у области хуманитарног разминирања који се односе на: усклађивање разминирања у Републици Србији; припрему прописа из области 

разминирања; прикупљање, обрађивање и чување података и вођење евиденција о површинама које су загађене минама и другим 

неексплодираним убојитим средствима, о разминираним површинама, о настрадалима од мина и других неексплодираних убојитих средстава; 

опште и техничко извиђање површина за које се сумња да су загађене минама или другим неексплодираним убојитим средствима; израду 

планова и пројеката за разминирање и праћење њиховог остваривања; израду пројектних задатака за разминирање; издавање одобрења 

предузећима и другим организацијама за обављање послова разминирања; издавање пиротехничке књижице лицима која су оспособљена за 

обављање послова разминирања; одобравање планова извођача радова за обављање разминирања на одређеној површини и издавање уверења 

да је одређена површина разминирана, односно очишћена од мина и других неексплодираних убојитих средстава; контролу квалитета 

разминирања; упознавање становништва са опасностима од мина и других неексплодираних убојитих средстава; учешће у обуци лица за 

обављање послова општег и техничког извиђања и разминирања; праћење примене међународних уговора и стандарда у области разминирања; 

остваривање међународне сарадње, као и друге послове одређене законом. Центар за разминирање има својство правног лица. Надзор над радом 

Центра за разминирање врши Министарство унутрашњих послова. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Смањење простора 

загађеног минама, касетном 

муницијом, авионским 

бомбама - ракетама и 

другим неексплодираним 

убојитим средствима 

(НУС) 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  344.146.000 РСД  (3.128.600 

USD)  

01  26.001.900 РСД   
 

Обављено извиђање на површини од око 24.000.000 м2 

за коју се сумњало да су се на њој налазиле мине, 

касетна муниција и други НУС, створени услови за 

израду 51 пројекта за простор на коме је потврђена 

загађеност, искључена површина од око 8.100.000 м2 на 

простору на коме није потврђена загађеност и 

разминирана - очишћена површина од око 3.000.000 м2 

1.ПК.1 Пројекат за разминирање 

на локацији "Параћин - 8", 

општина Параћин 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  163.746.000 РСД  (1.488.600 
USD)  

 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем неексплодираних убојитих 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

средстава са локације "Параћин -8", општина Параћин, 

на површини 496.200 м2 

1.ПК.2 Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције 

са локације "Сјеница - 

Аеродром", општина 

Сјеница 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  19.800.000 РСД  (180.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем касетне муниције са 

локације "Сјеница - Аеродром", општина Сјеница, на 

површини од 177.120 м2 

1.ПК.3 Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције 

са локације "Чедово", 

општина Сјеница 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  9.900.000 РСД  (90.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем касетне муниције са 

локације "Чедово", општина Сјеница, на површини од 

89.450 м2 

1.ПК.4 Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције 

са локације "Вапа-1", 

општина Сјеница 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  18.700.000 РСД  (170.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем касетне муниције са 

локације "Вапа - 1", општина Сјеница, на површини од 

169.195 м2 

1.ПК.5 Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције 

са локације "Вапа -2", 

општина Сјеница  

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  18.700.000 РСД  (170.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара 

разминирањем - чишћењем касетне муниције са 

локације "Вапа -2", општина Сјеница, на површини од 

169.196 м2  

1.ПК.6 Пројекат за разминирање - 

чишћење касетне муниције 

са локације "Панчићев врх -

2" на Копаонику, општина 

Рашка 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  20.900.000 РСД  (190.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

заштиту животне средине, заштиту од пожара и развој 

туризма разминирањем - чишћењем касетне муниције 

са локације "Панчићев врх -2" на Копаонику, општина 

Рашка, на површини од 190.359 м2 

1.ПК.7 Извиђање простора за који 

се сумња да се на њему 

налазе мине, касетна 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

05  7.700.000 РСД  (70.000 USD)  
 

Обављено извиђање на површини за коју се сумњало да 

се на њој налазе мине, касетна муниција, авионске 

бомбе - ракете и други НУС; одређене границе 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

муниција и друга 

неексплодирана убојита 

средства 

2017. године 

 

површина које треба разминирати - очистити и израђен 

неопходан број карата по пројекту 

1.ПК.8 Пројекат 

магнетометријског 

снимања локације 

"Сјеница", општина 

Сјеница 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  17.050.000 РСД  (155.000 USD)  
 

Површина од 519.874 м2 ослобођена ризика од касетне 

муниције 

1.ПК.9 Пројекат 

магнетометријског 

снимања локације "Чедово 

- Вапа", општина Сјеница 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  21.450.000 РСД  (195.000 USD)  
 

Површина од 647.229 м2 ослобођена ризика од касетне 

муниције 

1.ПК.10 Пројекат за разминирање са 

локације "Равно Бучје", 

општина Бујановац 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  11.550.000 РСД  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара, 

као и испуњење обавеза из Конвенције о забрани 

употребе, складиштења, производње и промета 

противпешадијских мина и о њиховом уништавању 

(Отавска конвенција) разминирањем група мина са 

површине од 105.418 м2  

1.ПК.11 Пројекат за разминирање са 

локације "Кончуљ - 

Далековод 1", општина 

Бујановац 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  11.550.000 РСД  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара, 

као и испуњење обавеза из Конвенције о забрани 

употребе, складиштења, производње и промета 

противпешадијских мина и о њиховом уништавању 

(Отавска конвенција) разминирањем група мина са 

површине од 104.228 м2 

1.ПК.12 Пројекат за разминирање са 

локације "Кончуљ - 

Далековод 2", општина 

Бујановац 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  11.550.000 РСД  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара, 

као и испуњење обавеза из Конвенције о забрани 

употребе, складиштења, производње и промета 

противпешадијских мина и о њиховом уништавању 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

(Отавска конвенција) разминирањем група мина са 

површине од 104.228 м2 

1.ПК.13 Пројекат за разминирање са 

локације "Кончуљ - 

Далековод 3", општина 

Бујановац 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

05  11.550.000 РСД  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање безбедности људи, 

безбедну обраду пољопривредног земљишта, 

одржавање и експлоатацију шума и заштиту од пожара, 

као и испуњење обавеза из Конвенције о забрани 

употребе, складиштења, производње и промета 

противпешадијских мина и о њиховом уништавању 

(Отавска конвенција) разминирањем група мина са 

површине од 104.228 м2 

1.ПК.14 Међународна сарадња Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

 

01  500.000 РСД   
 

Одржано 5 мултилатералних и 15 билатералних 

састанака са међународним фондацијама, као и са 

представницима земаља донатора; обезбеђене донације 

за извиђање површине за коју се сумња да се на њој 

налазе мине, касетна муниција и други НУС, као и за 

реализацију пројекта за извиђање простора за који се 

сумња да се на њему налазе касетна муниција, мине и 

други НУС, 10 пројеката за разминирање - чишћење 

касетне муниције, мина и другог НУС, укупне 

површине 1.709.622 м2 и 2 пројекта магнетометријског 

снимања површине од 1.167.103 м2.  

2 Смањење ризика ради 

повећања безбедности 

људи, заштите од пожара и 

заштите животне средине, 

као и безбедне пловидбе 

рекама 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

01  2.889.100 РСД   
 

Смањен ризик простора дефинисаног као ризичан на 

загађеност неексплодираним убојитим средствима ради 

повећања безбедности људи, заштите од пожара и 

заштите животне средине, као и безбедне пловидбе 

рекама 

2.ПК.1 Извиђање ради смањења 

ризика 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

01  1.000.000 РСД   
 

Створени услови за реализацију пројеката смањења 

ризика 

2.ПК.2 Управљање пројектом 

смањења ризика од НУС на 

локацији "Београд на води" 

Орган  Стратегија заштите од 

пожара за период 2012-

2017. године 

01  1.962.600 РСД   
 

Смањен ризик од НУС и створени услови за 

реализацију пројеката изградње на локацији "Београд 

на води" 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

1. Назив органа 

државне управе ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

2. Вршилац 

дужности директора 
Невенка Новаковић 

3. Делокруг На основу члана 31. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15 и 54/15 и 96/15), Завод за интелектуалну својину 

обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: патент и мали патент, жиг, дизајн, ознаку географског порекла, 

топографију интегрисаног кола, ауторско право и сродна права; примену међународних уговора из области заштите интелектуалне својине и 

представљање и заступање интереса Републике Србије у специјализованим међународним организацијама за заштиту интелектуалне својине; 

надзор над радом организација за колективно остваривање ауторског права и сродних права; развој у области заштите интелектуалне својине; 

информационо-образовне послове у области заштите интелектуалне својине, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Завода 

за интелектуалну својину врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Заштита интелектуалне 

својине 

Влада   15  6.000 РСД   

06  14.721.000 РСД   

01  124.356.000 РСД   
 

Ефикасно остваривање заштите интелектуалне својине; 

учешће у изради нацрта закона из области 

интелектуалне својине којима се постиже потпуна 

усклађеност са правним тековинама ЕУ ; доношење 

подзаконских аката којима се обезбеђује извршење 

закона из области интелектуалне својине; 

представљање и заступање РС у међународним 

организацијама за интелектуалну својину (WIPO, EPO, 

OHIM); вршење надзора над радом организација за 

колективно остваривање ауторског и сродних права; 

квалитетно и стручно вођење поступка за признање 

заштите проналазака, жига, индустијског дизајна, 

ознаке географског порекла и едукација у области 

интелектуалне својине.  

1.ПА.1 Администарација и 

управљање 

Орган   

 
01  45.392.000 РСД   

 

Обезбеђење функционисања Завода за интелектуалну 

својину 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПК.1 Заштита индустријске 

својине, ауторског и 

сродних права и 

информационо образовни 

послови у вези са значајем 

заштите 

Орган   

 
15  6.000 РСД   

01  78.964.000 РСД   

06  14.721.000 РСД   
 

Ефикасно остваривање заштите интелектуалне својине; 

учешће у изради нацрта закона из области 

интелектуалне својине којима се постиже потпуна 

усклађеност са правним тековинама ЕУ; доношење 

подзаконских аката (правилника) којима се обезбеђује 

извршење закона из области интелектуалне својине.; 

напредовање РС у процесу преговора са Европском 

комисијом; представљање и заступање РС у 

међународним организацијама за интелектуалну 

својину (WIPO, EPO, OHIM); закључивање посебних 

међународних уговора о сарадњи са органима управе 

других земаља који се баве заштитом интелектуалне 

својине (Меморандуми о сарадњи); вршење надзора над 

радом организација за колективно остваривање 

ауторског и сродних права; едукација у области 

интелектуалне својине.  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

1. Назив органа 

државне управе ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ 

2. Директор Зоран Пановић 

3. Делокруг На основу члана 32. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15 и 54/15 и 96/15), Завод за социјално осигурање обавља 

стручне послове и послове државне управе који се односе на: примену међународних уговора о социјалном осигурању; израду административних 

уговора за примену међународних уговора о социјалном осигурању и израду споразума о накнади трошкова здравствене заштите; израду 

двојезичних образаца за примену међународних уговора о социјалном осигурању; учешће у обрачуну трошкова здравствене заштите, као и друге 

послове одређене законом. Надзор над радом Завода за социјално осигурање врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Републике Италије у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Републике Италије у 

области пензијског и инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  01. 2016.  

2 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Републике Словеније у области 

здравственог осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Републике Словеније у 

области здравственог осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  02. 2016.  

3 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Републике Аустрије у области 

здравственог осигурања и пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Републике Аустрије у 

области здравственог осигурања и пензијског 

и инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  03. 2016.  



  

459 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

4 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу 

Републике Италије у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Републике Италије у области пензијског и 

инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  04. 2016.  

5 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу 

Републике Словеније у области 

здравственог осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Републике Словеније у области 

здравственог осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  05. 2016.  

6 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу 

Републике Аустрије у области 

здравственог осигурања и пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Републике Аустрије у области 

здравственог осигурања и пензијског и 

инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  05. 2016.  

7 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Чешке Републике у области здравственог 

осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Чешке Републике у 

области здравственог осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  05. 2016.  

8 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Румуније у области здравственог 

осигурања, пензијског и инвалидског 

осигурања и осигурања за случај 

незапослености 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Румуније у области 

здравственог осигурања, пензијског и 

инвалидског осигурања и осигурања за случај 

незапослености  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  06. 2016.  

9 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу Чешке 

Републике у области здравственог 

осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Чешке Републике у области здравственог 

осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  07. 2016.  



460 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

10 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Републике Француске у области 

здравственог осигурања, пензијског и 

инвалидског осигурања и осигурања за 

случај незапослености 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Републике Француске 

у области здравственог осигурања, пензијског 

и инвалидског осигурања и осигурања за 

случај незапослености  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  08. 2016.  

11 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу 

Румуније у области здравственог 

осигурања, пензијског и инвалидског 

осигурања и осигурања за случај 

незапослености 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Румуније у области здравственог 

осигурања, пензијског и инвалидског 

осигурања и осигурања за случај 

незапослености  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  08. 2016.  

12 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Црне Горе у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Црне Горе у области 

пензијског и инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  09. 2016.  

13 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Републике Хрватске у области 

здравственог осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Републике Хрватске у 

области здравственог осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  09. 2016.  

14 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу Црне 

Горе у области пензијског и инвалидског 

осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Црне Горе у области пензијског и 

инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  10. 2016.  

15 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Црне Горе у области здравственог 

осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Црне Горе у области 

здравственог осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  10. 2016.  



  

461 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

16 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу 

Републике Француске у области 

здравственог осигурања, пензијског и 

инвалидског осигурања и осигурања за 

случај незапослености 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Републике Француске у области 

здравственог осигурања, пензијског и 

инвалидског осигурања и осигурања за случај 

незапослености  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  10. 2016.  

17 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу 

Републике Хрватске у области 

здравственог осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14) 

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Републике Хрватске у области 

здравственог осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  10. 2016.  

18 Закључак о утврђивању Платформе за 

одржавање разговора између органа за 

везу Републике Србије и органа за везу 

Руске Федерације у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Утврђивање Платформе за одржавање 

разговора између органа за везу Републике 

Србије и органа за везу Руске Федерације у 

области пензијског и инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  11. 2016.  

19 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу Црне 

Горе у области здравственог осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Црне Горе у области здравственог 

осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  11. 2016.  

20 Закључак о прихватању Извештаја о 

разговорима између органа за везу 

Републике Србије и органа за везу Руске 

Федерације у области пензијског и 

инвалидског осигурања 

Члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 

44/14)  

Прихватање Извештаја о разговорима између 

органа за везу Републике Србије и органа за 

везу Руске Федерације у области пензијског и 

инвалидског осигурања  

Стратегија развоја 

социјалне заштите 

 

НЕ  12. 2016.  



462 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Разговори на нивоу органа 

за везу у области социјалног 

осигурања на међународном 

плану (здравствено 

осигурање, пензијско и 

инвалидско осигурање и 

осигурање за случај 

незапослености)  

Орган  Стратегија развоја социјалне 

заштите 

 

01  14.595.000 РСД   
 

Унапређена социјално-економска 

сфера друштва у области социјалне 

сигурности на међународном 

плану 

2 Сарадња са домаћим и 

иностраним институцијама 

у циљу координације и 

унапређења социјалне 

сигурности 

Орган  Стратегија развоја социјалне 

заштите 

 

01  9.204.000 РСД   
 

Унапређена сарадња на плану 

социјалне сигурности са домаћим 

и међународним институцијама 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

2. . Вршилац 

дужности директора 
Јасна Атанасијевић 

3. Делокруг Републички секретаријат за јавне политике је основан Законом о министарствима као посебна организација и почео са радом 26.04.2014.године; 

Републички секретаријат за јавне политике обавља стручне послове који се односе на анализу, идентификовање потреба и достављање иницијатива 

за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике, обезбеђивање усклађености предлога стратешких докумената којима се 

утврђују јавне политике и нацрта закона са усвојеним стратешким документима којима се утврђују јавне политике у поступку њиховог доношења, 

давање иницијатива за унапређење процедура за израду стратешких докумената којима се утврђују јавне политике, припремање предлога 

стратешких докумената којима се утврђују јавне политике из делокруга свих органа државне управе, као и друге послове одређене законом; 

Републички секретаријат за јавне политике обавља и стручне послове који се односе на спровођење регулаторне реформе и анализу ефеката 

прописа које припремају министарства и посебне организације, што укључује давање претходног мишљења о потреби спровођења анализе ефеката 

и о потпуности садржаја приложене анализе ефеката, помоћ предлагачима прописа при успостављању механизма за праћење и анализу ефеката 

прописа током њихове примене, прикупљање и обраду иницијатива привредних субјеката, других правних лица и грађана за измену неефикасних 

прописа на републичком нивоу, подношење иницијативе надлежним предлагачима прописа за измену неефикасних прописа, учешће у 

организовању обуке државних службеника који раде на пословима који су повезани са анализом ефеката прописа, обављање послова везаних за 

праћење и анализу институционалних и кадровских капацитета за спровођење регулаторне реформе, као и друге послове одређене законом. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 

Извештаја о степену 

реализације 

приоритетних циљева из 

Акционог плана за 

спровођење програма 

Владе 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/2014 – одлука УС 

и 44/2014) 

Циљ израде и усвајања Извештаја о степену 

реализације приоритетних циљева из Акционог 

плана за спровођење програма Владе јесте да се 

измери степен остварења и успешности мера 

дефинисаних на основу програма Владе у 2015. 

години  

Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

 

НЕ  02. 2016.  

2 Закључак о усвајању 

Акционог плана за 

спровођење програма 

Владе (ревидиран) 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 

71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/2014 – одлука УС 

и 44/2014) 

Акциони план за спровођење програма Владе 

заснован је на стратешким приоритетима Владе 

и има за циљ мерење остварења успешности 

мера дефинисаних на основу програма Владе  

Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

 

НЕ  03. 2016.  



464 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

3 Стратегија регулаторне 

реформе и управљања 

системом јавних 

политика и Акциони 

план за спровођење 

Стратегије регулаторне 

реформе и управљања 

системом јавних 

политика 

Члан 45. 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, 7/2014 – одлука УС 

и 44/2014) 

Стратегија регулаторне реформе и управљања 

системом јавних политика, као и одговарајући 

акциони план имају за циљ унапређење 

законодавног процеса и боље повезивање 

управљања системом са законодавним 

активностима органа државне управе и Владе 

РС  

Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

 

НЕ  03. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив 

Верификациј

а 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Управљање системом јавних 

политика 

Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

01  71.387.000 РСД   

11  173.760.000 РСД   
 

Унапређен систем управљања јавним политикама у 

дугом, средњем и кратком року 

1.ПА.1 Анализа ефеката прописа Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

01  36.524.000 РСД   
 

Квалитет анализе ефеката прописа побољшан и прилози 

под називом Анализа ефеката прописа представљени на 

јавним расправама у циљу информисања јавности о 

потенцијалним ефектима прописа 

1.ПА.2 Управљање квалитетом јавних 

политика 

Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

01  34.863.000 РСД   
 

Усвојен стратешки и правни оквир за управљање 

системом јавних политика, сагледана реализација 

приоритетних циљева Владе за 2015. годину и 

спроведене препоруке за унапређење управљања 

системом јавних политика из 2015. године 

1.ПК.1 Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања 

Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

11  173.760.000 РСД   
 

Унапређење конкурентности и запошљавања у 

Републици Србији; јавне политике у конкретним 

областима су развијене, формулисане и унапређене на 

основу анализа и истраживања спроведених на пројекту 

2 Реформа јавне управе Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

01  85.750.000 РСД   

 305.752.000 РСД   
 

Постизање циљева утврђених Стратегијом реформе јавне 

управе у Републици Србији и пратећим Акционим 

планом – међуресорни програм 



  

465 

Редни 

број 
Назив 

Верификациј

а 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

2.ПА.1 Унапређење аналитичких 

капацитета у оквиру органа 

државне управе за управљање 

системом јавних политика 

Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

01  17.150.000 РСД   
 

Побољшан квалитет докумената јавних политика и 

прописа 

2.ПК.1 Развој информационог система 

за интегрисано управљање 

јавним политикама 

Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

 

01  68.600.000 РСД   
 

Унапређење постојећих ИТ структура, укључујући и 

систем за Акциони план за спровођење програма владе, 

ПИРВ, постојећи систем за програмско буџетирање и 

извршење буџета, као и система ISDACON и НПАА 

2.ПК.2 Унапређење процедура за 

пословање у Републици Србији 

- успостављање јединственог 

јавног регистра 

административних процедура и 

осталих услова за пословање 

Орган  Стратегија реформе 

јавне управе у 

Републици Србији 

 

 305.752.000 РСД   
 

Лак приступ потребним информацијама везаним за 

процедуре за пословање у Републици Србији из угла 

привреде и грађана, већа правна сигурност, 

транспарентност, поједностављена процедура и лакоћа 

приступа обављању делатности 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Назив органа 

државне управе УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2. Директор др Предраг Јовановић 

3. Делокруг На основу члана 136. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12), Управа за јавне набавке обавља следеће послове: врши надзор 

над применом овог закона; доноси подзаконске акте у области јавних набавки; учествује у припреми прописа у области јавних набавки; даје мишљење 

о тумачењу и примени одредби овог закона; испитује испуњеност услова за спровођење преговарачког поступка из члана 36. овог закона и 

конкурентног дијалога; предлаже Влади списак наручилаца, према подацима из извештаја и евиденција о јавним набавкама које поседује; учествује 

у изради плана за борбу против корупције; именује грађанског надзорника; сачињава моделе оквирних споразума; даје сагласност на одлуку, односно 

споразум из чл. 48. и 50. овог закона; прописује стандардне обрасце огласа о јавним набавкама; води списак негативних референци; прописује начин 

вођења евиденције и сачињавања извештаја о јавним набавкама; сачињава тромесечни, полугодишњи и годишњи извештај о јавним набавкама; 

прописује начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке и води регистар службеника 

за јавне набавке; управља Порталом јавних набавки; предузима мере ради развоја и унапређења система јавних набавки; подноси захтев за заштиту 

права; обавештава Државну ревизорску институцију и буџетску инспекцију када утврди неправилности у спровођењу поступака јавних набавки и 

достављању извештаја о јавним набавкама; покреће прекршајни поступак када на било који начин сазна да је учињена повреда овог закона која може 

бити основ прекршајне одговорности; покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци; припрема моделе одлука и других аката 

које наручилац доноси у поступку јавне набавке; прикупља статистичке и друге податке о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним 

набавкама и о ефикасности система јавних набавки у целини; објављује и дистрибуира одговарајућу стручну литературу; прикупља информације о 

јавним набавкама у другим државама;припрема планове и нормативне акте и уз сагласност Владе предузима друге активности у вези са преговорима 

о приступању Европској унији, у области јавних набавки;сарађује са страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки;сарађује са 

другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;обавља друге послове у складу са законом. 

У вршењу надзора Управе за јавне набавке над применом овог закона сви државни органи и организације, службе и органи територијалне аутономије 

и локалне самоуправе, наручиоци и понуђачи, односно подносиоци пријава, дужни су да доставе Управи за јавне набавке тражене информације и 

документе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у року који одреди Управа за јавне набавке. Управа за јавне набавке подноси 

посебан годишњи извештај о спроведеном надзору над применом овог закона Влади и одбору Народне скупштине надлежном за финансије, до 30. 

априла текуће године за претходну годину. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Развој система и заштита права у 

поступцима јавних набавки 

Орган   01  55.126.000 РСД   

06  55.350.000 РСД   
 

Повећана транспарентност и конкуренција у поступцима јавних 

набавки 

1.ПА.1 Развој и праћење система јавних 

набавки 

Орган   

 
01  55.126.000 РСД   

 

Повећање учешћа конкурентних поступака јавних набавки; повећана 

усаглашеност система јавних набавки са директивама и другим актима 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

ЕУ; успостављено стручно и ефикасно обављање поступака јавних 

набавки 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

2. Заменик 

 директора 
Бранко Радичевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Закона о Републичком сеизмолошком заводу ("Службени гласник РС", број 71/94), Републички сеизмолошки завод обавља 

стручне послове који се односе на: систематско регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и сеизмотектонских појава 

(природни и индуковани земљотреси, експлозије и горски удари), прогнозирање њиховог утицаја на земљиште, воде, водотоке и објекте; 

пројектовање и одржавање мреже сеизмолошких станица и израда сеизмолошких карата (епицентара, сеизмичког хазарда, ризика, максимално 

догођених интензитета); учешће у изради прописа за изградњу у сеизмичким подручјима, као и за сеизмичко осматрање капиталних објеката код 

којих земљотреси могу изазвати катастрофалне последице; учешће у изради перспективног и годишњег плана сеизмолошких истраживања од 

интереса за Републику и учешће у извршавању тих планова и изради предлога за просторно и урбанистичко планирање, као и учешћe у изради и 

усавршавању прописа за сеизмичко пројектовање; израду предлога за планирање и организацију система цивилне заштите, код израде планова за 

заштиту од земљотреса и мера за отклањање последица и вођења одговарајуће сеизмолошке документације, њено архивирање и чување; 

објављивање прикупљених података о сеизмичким и сеизмотектонским појавама и друге сеизмолошке послове који се утврде годишњим и 

вишегодишњим програмима. Завод учествује у међународној размени сеизмолошких података и сарађује на регионалним сеизмолошким 

пројектима од интереса за Републику. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Заштита 

животне 

средине 

Орган  Национална стратегија 

заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама  

 

01  28.537.000 РСД   
 

Повећaна ефикасност регистровања и проучавања земљотреса у функцији 

смањења сеизмичког ризика. Интензивирано учешће у процесу смањења 

сеизмичког ризика. Израђени сеизмолошки услови, ажурни и усклађени са 

прописима. 

1.ПА.1 Праћење и 

проучавање 

сеизмичких и 

сеизмотектон

ских појава 

Орган  Национална стратегија 

заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама  

 

01  28.537.000 РСД   
 

Обезбеђено континуирано повећање поузданости и прецизности система за 

регистровање, прикупљање, анализирање и проучавање сеизмичких и 

сеизмотектонских појава и система за јаке земљотресе; обезбеђена израда 

предлога за доношење планова за заштиту; унапређено функционисање 

Сеизмолошког центра за брзо извештавање и упозоравање на догађање 

земљотреса повећањем брзине извештавања. Ојачана свест јавности о 

постојању сеизмичке опасности.  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 

1. Назив органа 

државне управе КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 

2. Комесар Владимир Цуцић 

3. Делокруг На основу члана 6. Закона о избеглицама („Службени гласник РС”, број 18/92, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – СУС и „Службени гласник РС”, бр. 

45/02 – СУС и 30/10), Комесаријат за избеглице обавља послове који се односе на: утврђивање статуса избеглица, збрињавање избеглица, вођење 

евиденције утврђене овим законом; усклађивање пружања помоћи избеглицама од стране других органа и организација у земљи и иностранству и 

старање о равномерном и благовременом пружању те помоћи; обезбеђивање смештаја односно размештаја избеглица на подручјима територијалних 

јединица; обезбеђивање услова за повратак избеглица на подручја која су напустила или друга подручја која Комесаријат одреди, односно до њиховог 

трајног збрињавања на други начин и обавља друге послове из свог делокруга утврђене овим законом. У складу с одредбама међународних конвенција 

које уређују положај и права избеглица, Комесаријат ради збрињавања избеглица на територији Републике Србије, покреће иницијативе за тражење 

међународне помоћи од институција Уједињених нација и других организација за пружање међународне помоћи. На основу члана 10. Закона о 

управљању миграцијама ("Службени гласник РС", број 107/12) Комесаријат обавља послове који се односе на: предлагање Влади циљева и приоритета 

миграционе политике; предлагање Влади мера ради постизања позитивних ефеката законитих миграција и сузбијања незаконитих миграција; праћење 

спровођења мера миграционе политике; пружање органима државне управе, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе података од значаја 

за израду стратешких докумената из области миграција, предлагање пројеката из области управљања миграцијама из делокруга свог рада и израду 

годишњег извештаја Влади о стању у области управљања миграцијама. Комесаријат обавља послове који се односе на: утврђивање, предлагање и 

предузимање мера за интеграцију лица којима је, у складу са Законом о азилу („Службени гласник РС”, број 109/07 – у даљем тексту: Закон о азилу), 

признато право на уточиште; утврђивање, предлагање и предузимање мера за реинтеграцију повратника по основу споразума о реадмисији; 

побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву; предлагање програма за развијање система мера према породицама 

странаца који илегално бораве на територији Републике Србије и предлагање програма за подршку добровољног повратка странаца који илегално 

бораве на територији Републике Србије у земљу њиховог порекла. Комесаријат обавља послове који се односе на: прикупљање, обједињавање и 

анализу података и показатеља за управљање миграцијама; извештавање о имиграцији и емиграцији; израду и редовно ажурирање миграционог 

профила Републике Србије; успостављање јединственог система за прикупљање, организовање и размену података; успостављање сарадње са 

члановима Европске миграционе мреже; обуку и оспособљавање лица која обављају послове од значаја за управљање миграцијама, старање о 

доступности информација од значаја за миграциона питања, као и друге послове одређене законом. Комесаријат обавља стручне и административно-

техничке послове за потребе Комисије за нестала лица коју образује Влада, и: води јединствену евиденцију несталих лица у оружаним сукобима и у 

вези са оружаним сукобима на простору бивше СФРЈ од 1991. до 1995. године и Аутономне покрајине Косово и Метохија од 1998. до  2000. године; 

води евиденцију о ексхумираним, идентификованим и неидентификованим посмртним остацима из појединачних и масовних гробница; издаје 

потврде о чињеницама о којима води службене евиденције; врши исплату трошкова ексхумације, идентификације, погребне опреме и превоза 

посмртних остатака идентификованих лица до места сахране у Републици Србији, односно до границе – уколико се ради о прекограничном преносу 

посмртних остатака, као и трошкова услуга експерата судске медицине или тимова експерата одговарајућих установа за судску медицину, 

ангажованих за потребе рада Комисије за нестала лица; врши исплату једнократне новчане помоћи за трошкове сахране у висини накнаде погребних 

трошкова утврђене законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; додељује средства за финансирање програма удружења породица 

несталих лица у складу с прописима којима се уређује финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању Програма 

мера и висине средстава за 

подстицај активности јединица 

локалне самоуправе, 

критеријума за њихову 

расподелу и критеријума за 

учешће јединица локалне 

самоуправе у програмима 

подстицаја за период 2016. 

године 

Члан 17. став 3. Закона о 

управљању миграцијама 

("Службени гласник РС", број 

107/12) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07,65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се мере и висина 

средстава за подстицај 

активности јединица локалне 

самоуправе, критеријуми за 

њихову расподелу и 

критеријуми за учешће 

јединица локалне самоуправе у 

програмима подстицаја  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

НЕ  01. 2016.  

2 Уредба о утврђивању програма 

коришћења средстава за 

решавање стамбених потреба и 

друге програме интеграције 

избеглица у 2016. години 

Члан 19с Закона о избеглицама 

("Службени гласник РС", број 

18/92, "Службени лист СРЈ", 

број 42/02-СУС и "Службени 

гласник РС", број 30/10) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07,65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Утврдиће се распоред 

средстава добијених од 

корисника давањем у закуп и 

продајом непокретности која се 

уплаћују на рачун буџета 

Републике Србије и користе за 

решавање стамбених потреба и 

друге програме интеграције 

избеглица  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак о прихватању 

Извештаја о раду Комисије за 

нестала лица Владе Републике 

Србије за 2015. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Прихвата се Извештај о раду 

Комисије за нестала лица Владе 

Републике Србије за 2015. 

годину  

 НЕ  02. 2016.  

4 Уредба о условима и начину 

укључивања у друштвени, 

културни и привредни живот 

лица којима је признато право 

на уточиште 

Члан 16. став 2. Закона о 

управљању миграцијама 

("Службени гласник РС", број 

107/12) и члан 42. став 1. 

Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08,16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Уредиће се начин укључивања 

у друштвени, културни и 

привредни живот лица којима 

је признато право на уточиште  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

НЕ  03. 2016.  



  

471 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Закључак о прихватању 

Извештаја о раду Комисије за 

нестала лица за период 1. 

јануар-30. март 2016. године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Прихвата се Извештај о раду 

Комисије за нестала лица за 

период 1. јануар- 30. март 2016. 

године  

 

 

НЕ  04. 2016.  

6 Закључак о прихватању 

предлога Комесаријата за 

избеглице и миграције о уплати 

добровољне контрибуције за 

Међународну организацију за 

миграције 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Омогућиће се реализција 

активности у Републици 

Србији  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

НЕ  05. 2016.  

7 Одлука о оснивању Центра за 

азил 

Члан 21. став 1. Закона о азилу 

("Службени гласник РС", број 

109/07) и члан 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 и 

44/14)  

Основаће се центар за азил за 

потребе смештаја лица која 

изразе намеру да траже азил у 

Републици Србији  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

НЕ  05. 2016.  

8 Закључак о давању сагласности 

на Програм обуке и 

оспособљавања 

Члан 13. став 2. Закона о 

управљању миграцијама 

("Службени гласник РС", број 

107/12) и члан 43. став 3. 

Закона о Влади ("Службени 

гласник РС", бр.55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08,16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Утврдиће се Програм обуке и 

оспособљавања из области 

управљања миграцијама за 

државне службенике који 

обављају послове на нивоу 

Републике Србије, али и за 

запослене у органима јединица 

локалне самоуправе, али и за 

лица која у оквиру здравства, 

социјалне заштите, образовања, 

запошљавања и других 

делатности обављају послове 

од непосредног значаја за 

спровођење мера и активности 

управљања миграцијама и 

заштите права миграната у 

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

НЕ  06. 2016.  
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Редни 
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

сарадњи са надлежним 

органима државне управе  

9 Закључак о прихватању 

Извештаја о раду Комисије за 

нестала лица за период 1. 

јануар- 30. јун 2016. године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Прихвата се Извештај о раду 

Комисије за нестала лица за 

период 1. јануар- 30. јун 2016. 

године  

 

 

НЕ  07. 2016.  

10 Уредба о ближим условима и 

критеријумима за умањење или 

престанак права на збрињавање 

избеглица 

Члан 16. став 4. Закона о 

избеглицама ("Службени 

гласник РС", број 18/92, 

"Службени лист СРЈ", број 

42/02-СУС и "Службени 

гласник РС", број 30/10) и члан 

42. став 1. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07,65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Уредиће се ближи услови и 

критеријуми за умањење или 

престанак права на збрињавање 

избеглица  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

 

НЕ  09. 2016.  

11 Закључак о усвајању 

Миграционог профила 

Републике Србије за 2015. 

годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08,16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Објединиће се на структурисан 

начин подаци из база података 

органа државне управе који се 

баве миграцијама и 

обезбеђивању свеобухватних 

приказа демографских и социо-

економских фактора који утичу 

на миграције у Републици 

Србији  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

 

НЕ  09. 2016.  

12 Закључак о усвајању Акционог 

плана за спровођење Стратегије 

за управљање миграцијама за 

период 2016-2017. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08,16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Усваја се Акциони план за 

спровођење Стратегије за 

управљање миграцијама за 

период 2016-2017. годину  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

 

НЕ  09. 2016.  
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13 Закључак о прихватању 

Извештаја о раду Комисије за 

нестала лица за период 1. јул-

30. септембар 2016. године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Прихвата се Извештај о раду 

Комисије за нестала лица за 

период 1. јул-30. септембар 

2016. године  

 

 

НЕ  10. 2016.  

14 Закључак о усвајању Акционог 

плана за спровођење 

Националне стратегије за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за 

период од 2015. до 2020. 

године 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", 

бр.55/05, 71/05-исправка, 

101/07,65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Усваја се Акциони план за 

спровођење Националне 

стратегије за решавање питања 

избеглица и интерно расељених 

лица за период од 2015. до 

2020. године  

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања избеглица и 

интерно расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

 

НЕ  10. 2016.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка присилним 

мигрантима и 

унапређење система 

управљања миграцијама 

Влада  Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

06  20.000.000 РСД  (180.000 CHF)  

05  2.655.296.000 РСД  (22.005.380 EUR)  

01  1.230.794.000 РСД   
 

1.150 избеглица и интерно расељених лица 

смештено у колективне центре, установе 

социјалне заштите и студентског стандарда; 

jеднократно помогнуто 5.000 породица 

крајњих корисника; унапређен приступ 

правима и информисаност корисничке 

популације о начину остваривања истих; 

обезбеђен смештај тражиоцима азила; 

додатно унапређена подршка у процесу 

реинтеграције повратника по основу 

Споразума о реадмисији; унапређен систем 

прихвата, капацитети и квалитет смештаја 

тражилаца азила; сензибилисана локална 

заједница у погледу потреба и права 

тражиоца азила; олакшан процес повратка 

избеглица у земље порекла; подржане 

активности локалних акционих планова 130 

општина/градова; 820 породица избеглица и 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

интерно расељених лица добило подршку у 

виду пакета грађевинског материјала за 

завршетак започетог и адаптацију 

неусловног стамбеног објекта и домаћинства 

са окућницом; економски оснажено 450 

корисничких породица; подржани 

предложени програми јединица локалних 

самоуправа; током имплементације пет 

потпројеката РСП решено стамбено питање 

4.128 породица избеглица.  

1.ПК.1 Подршка цивилном 

сектору у процесу 

унапређења положаја 

присилних миграната 

Орган  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

01  11.576.000 РСД   
 

Олакшано остваривање права избеглица, 

интерно расељених лица, тражилаца азила и 

повратника по споразуму о реадмисији. 

унапређено остваривање права у процесу 

интеграције избеглица, побољшавања услова 

интерно расељених лица, реинтеграције 

повратника по поразуму о реадмисији и 

приступ правима тражиоцима азила.  

1.ПК.2 Подршка систему 

управљања миграцијама 

у Србији 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

06  20.000.000 РСД  (180.000 CHF)  
 

Унапређени капацитети за смештај 

тражилаца азила;. унапређене услуге у 

центрима за азил; локалне заједнице пружају 

подршку тражиоцима азила.  

1.ПК.3 Пружање подршке 

повратницима по основу 

Споразума о реадмисији 

путем прихвата 

повратника 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

01  25.718.000 РСД   
 

У складу са исказаним потребама обезбеђен 

адекватан прихват, смештај и приступ 

правима повратницима по реадмисији. 



  

475 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

1.ПК.4 Обезбеђивање смештаја 

и основних животних 

услова тражиоцима 

азила и мигрантима који 

долазе из земаља у 

којима су њихови 

животи угрожени 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

05  55.296.000 РСД  (460.800 EUR)  

01  310.000.000 РСД   
 

Обезбеђен смештај и основни животни 

услови тражиоцима азила и мигрантима који 

долазе из земаља у којима су њихови животи 

угрожени. 

1.ПК.5 Подршка одрживом 

повратку избеглица у 

земљу порекла 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године 

01  11.500.000 РСД   
 

Пружена асистенција повратницима који су 

изразили намеру за организовани повратак у 

Републику Хрватску и Босну и Херцеговину. 

1.ПК.6 Организован смештај 

избеглица и интерно 

расељених лица и 

једнократне новчане 

помоћи  

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

01  285.000.000 РСД   
 

1.150 избеглица и интерно расељених лица 

смештено у колективне центре, установе 

социјалне заштите и студентског стандарда; 

једнократно помогнуто 5.000 породица 

крајњих корисника.  

1.ПК.7 Обезбеђивање 

стамбених решења за 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 
01  390.000.000 РСД   

 

820 породица избеглица и интерно 

расељених лица је решило стамбено питање 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

избеглице и интерно 

расељена лица 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

кроз донацију пакета грађевинског 

материјала намењеног завршетку започетог и 

адаптацију неусловног стамбеног објекта и 

помоћ при обезбеђивању кућа са окућницом. 

1.ПК.8 Економско оснаживање 

избеглица и интерно 

расељених лица 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

01  90.000.000 РСД   
 

Економски оснажено 450 корисничких 

породица. 

1.ПК.9 Обезбеђивање 

финансијске подршке 

плановима јединица 

локалних самоуправа за 

јачање капацитета, 

решавање проблема 

повратника по 

споразуму о реадмисији 

при реинтеграцији и 

јачање толеранције 

према тражиоцима 

азила 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

01  7.000.000 РСД   
 

Финансијски подржани поднети програми 

јединица локалних самоуправа у којима се 

врши реинтеграција повратника по 

споразуму о реадмисији и у којима се налазе 

центри за азил. 

1.ПК.10 Регионални стамбени 

програм Републике 

Србије - пет 

потпројеката 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Стратегија реинтеграције 

повратника по основу 

Споразума од реадмисији 

Национална стратегија за 

01  100.000.000 РСД   

05  2.600.000.000 РСД  (21.544.580 EUR)  
 

Током имплементације пет потпројеката РСП 

решено стамбено питање 4.128 породица 

избеглица кроз програме изградње 

стамбених јединица за социјално становање 

у заштићеним условима, стамбених јединица 

које ће бити предмет купопродаје у складу са 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

Законом о избеглицама, донацију и 

постављање монтажних кућа, донацију 

пакета грађевинског материјала и откуп 

домаћинстава са окућницом. 

2 Подршка унапређењу 

животних услова 

присилних миграната и 

затварању колективних 

центара - ИПА 2012 

Влада  Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

06  539.889.600 РСД  (4.499.080 EUR)  

01  35.000.000 РСД   
 

300 стамбено збринутих породица избеглица 

и интерно расељених лица која су напустила 

колективне центре; Подржани локални 

акциони планови 12 јединица локалних 

самоуправа; 150 корисничких породица из 

приватног смештаја добило подршку у 

решавању стамбеног питања и економском 

оснаживању.  

2.ПК.1 Подршка затварању 

колективних центара 

Влада  Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

06  497.845.680 РСД  (4.148.714 EUR)  
 

Стамбено збринуто 300 породица интерно 

расељених лица смештених у колективним 

центрима. 

2.ПК.2 Подршка локалним 

акционим плановима 

Влада  Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

06  42.043.920 РСД  (350.366 EUR)  

01  35.000.000 РСД   
 

Подржани локални акциони планови 12 

јединица локалних самоуправа. 150 

корисничких породица из приватног 

смештаја добило подршку у решавању 

стамбеног питања и економском 

оснаживању.  

3 Јачање капацитета тела 

надлежних за примену 

закона у борби против 

организованог 

криминала и азила - 

ИПА 2013 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 
06  48.200.625 РСД  (391.875 EUR)  

01  2.536.875 РСД   
 

Ојачани капацитети институција надлежних 

за питања од значаја за тражиоце азила. 

успостављени благовремени и адекватни 

механизми за подршку у процесу 

интеграције лица којима је одобрена 

субсидијарна или међународна заштита; 

смањен степен предрасуда и негативних 

ставова према тражиоцима азила.  

4 Спровођење активности 

Комисије за нестала 

лица  

Влада   05  503.000 РСД  (4.164 EUR)  

01  25.112.000 РСД   
 

Реализоване активности и предузете мере од 

значаја за проблематику несталих лица и 

помоћ њиховим породицама; решени 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

случајеви 150-200 лица која се воде као 

нестала.  

4.ПК.1 Реализација пројеката 

помоћи удружењима 

породица несталих лица 

Влада   

 
01  6.572.000 РСД   

 

Ојачани капацитети удружења породица 

несталих лица.  

5 Подршка сектору 

унутрашњих послова - 

ИПА 2014 

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

06  170.466.291 РСД  (1.412.500 EUR)  

01  10.258.149 РСД   
 

187 стамбено збринутих породица избеглица 

и интерно расељених лица; подржани 

локални акциони планови 30 јединица 

локалних самоуправа; 330 корисничких 

породица из приватног смештаја добило 

подршку у економском оснаживању; 

проширени капацитети за смештај тражилаца 

азила, изградња центра за азил капацитета 

300 места.  

6.ПК.1 Подршка сектору 

унутрашњих послова  

Влада  Стратегија за управљање 

миграцијама 

Национална стратегија за 

решавање питања 

избеглица и интерно 

расељених лица за период 

од 2015. до 2020. године  

 

06  170.466.291 РСД  (1.412.500 EUR)  

01  10.258.149 РСД   
 

187 стамбено збринутих породица избеглица 

и интерно расељених лица; подржани 

локални акциони планови 30 јединица 

локалних самоуправа; 330 корисничких 

породица из приватног смештаја добило 

подршку у економском оснаживању.  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

1. Назив органа 

државне управе БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

2. Директор Александар Ђорђевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Закона о Безбедносно-информативној агенцији („Службени гласник РС”, бр. 42/02, 111/09, 65/14 (УС) и 66/14), Безбедносно-

информативна агенција обавља послове који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених 

на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије; истраживање, прикупљање, обраду и процену безбедносно-обавештајних 

података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и друге послове 

одређене законом. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 

број 
Назив Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о Безбедносно-

информативној агенцији 

Уређивање надлежности и послова, организације, руковођења и 

овлашћења Безбедносно-информативне агенције, документације и 

евиденција, надзора и контроле, статуса припадника, финансирања и 

других питања од значаја за рад Агенције  

Стратегија 

националне 

безбедности 

Републике Србије 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Национална безбедност Орган  Стратегија националне 

безбедности Републике Србије 

 

01  4.493.044.000 РСД   
 

Спречена, откривена, документована 

кривична дела против уставног 

уређења и безбедности Републике 

Србије и смањен њихов укупан број, 

као и рано препознати индикатори 

угрожавања националне безбедности 

са циљем проактивног деловања и 

благовремено, поуздано и тачно 

информисање корисника екстерних 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

информација; донета стратегијска 

докумената и нормативна акта; 

повећан број специјалистичких обука 

намењених оперaтивном саставу; 

повећани технички капацитети и 

побољшани материјални ресурси 

1.ПА.1 Безбедносно-обавештајне и 

информативне активности 

Орган  Стратегија националне 

безбедности Републике Србије 

 

01  4.428.244.000 РСД   
 

Проактивно деловањe кроз рано 

препознавање индикатора 

угрожавања уставног уређења и 

безбедности Републике Србије; 

спречена, откривена, документована 

кривична дела против уставног 

уређења и безбедности Републике 

Србије и смањен њихов укупан број; 

прикупљене информација у циљу 

благовременог, позданог и тачног 

информисања корисника екстерних 

информација; обезбеђена поуздана 

заштита унутрашње безбедности; 

повећано поверење грађана; смањен 

број претњи угрожавања безбедности 

1.ПК.1 Адаптација балистичког 

тунела 

Орган  Стратегија националне 

безбедности Републике Србије 

 

01  64.800.000 РСД   
 

Адаптиран балистички тунел и 

стављен у пуну функцију 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

1. Назив органа 

државне управе ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

2. Директор мр Петар Одоровић 

3. Делокруг На основу чл. 92, 93. и 94. Закона о железници ("Службени гласник РС", бр.45/13 и бр.91/15), Дирекција обавља послове у области регулисања 

тржишта железничких услуга, послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја. Дирекција је надлежна 

да изда, суспендује и одузме лиценцу за управљање железничком инфраструктуром и лиценцу за превоз. Дирекција обавља и следеће послове: 1) 

доноси подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона и закона којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 

2) учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју остварује Министарство, са: (1) међународним организацијама у којима 

је Дирекција овлашћена да представља Републику Србију, (2) Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за 

безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта железничких услуга; 3) обавља и друге послове утврђене овим 

законом и законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. Дирекција на својој интернет страници објављује 

прописе из области железничког саобраћаја, укључујући и услове, поступак и висину такси за издавање лиценци, дозвола и сертификата из 

надлежности Дирекције, појединачне акте које је донела и податке за контакт. Дирекција у области регулисања тржишта железничких услуга: 1) 

одлучује по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито имајући у виду евентуално неправедно поступање или 

дискриминацију од стране управљача инфраструктуре или железничких превозника, а у вези са: (1) Изјавом о мрежи, (2) критеријумима утврђеним 

у Изјави о мрежи, (3) поступком доделе траса воза и његовим исходом, (4) начином утврђивања накнада за коришћење трасе воза, (5) нивоом или 

структуром накнада за коришћење трасе воза; 2) прати и анализира услове конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга и на 

сопствену иницијативу преиспитује поступке и документе из тачке 1) а у циљу спречавања дискриминације међу подносиоцима захтева за доделу 

трасе воза. Дирекција посебно проверава да ли Изјава о мрежи садржи клаузуле или предвиђа дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре 

која би могла бити коришћена за дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; 3) контролише независност управљача инфраструктуре 

у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга; 4) обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре буду 

недискриминаторске и у складу са овим законом; 5) обезбеђује да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке 

инфраструктуре на недискриминаторској основи у складу са овим законом; 6) обезбеђује контролу приступа и коришћења објеката и стабилних 

постројења којима не управља управљач инфраструктуре и које је регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и 

железничког превозника; 7) прати железничко тржиште, како би се анализирала конкуренција између различитих видова саобраћаја; 8) контролише 

квалитет железничких услуга укључујући приступачност за особе са инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи 

инфраструктуре; 9) сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и анализе, пружа техничку помоћ у вези са 

питањима која нису уређена овим законом, а односе се на ограничавање, спречавање или нарушавање конкуренције на тржишту; 10) обавља и 

друге послове утврђене овим законом. Дирекција припрема годишњи извештај о регулисању тржишта железничких услуга у претходној години и 

доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на интернет страници Дирекције. Послови Дирекције у области 

регулисања безбедности и интероперабилности железничког саобраћаја су: 1) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о 

безбедности за управљање железничком инфраструктуром; 2) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о безбедности за 

превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и железнички превозници придржавају услова утврђених у њему; 3) издавање дозвола 

за коришћење структурних подсистема, чинилаца интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са законом којим се 

уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 4) надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним 

условима у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 5) одобравање пуштања у рад нових и 
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знатно измењених железничких возила која још нису обухваћена техничком спецификацијом за интероперабилност, као и возила увезених из 

иностранства; 6) праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа 

о безбедности, укључујући и доношење подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја; 7) проверава да ли су железничка 

возила уредно регистрована у Националном регистру железничких возила и да ли су подаци садржани у том регистру тачни и ажурирани; 8) води 

евиденцију о свим ванредним ситуацијама у железничком саобраћају; 9) друге послове утврђене овим законом и законом којим се уређује 

безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. Дирекција припрема годишњи извештај о стању безбедности и интероперабилности 

железничког саобраћаја у претходној години и доставља га Влади најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на интернет 

страници Дирекције. На основу чланова 5, 36. и 37. Закона о жичарама за транспорт лица ("Службени гласник РС", број 38/2015), Дирекција за 

железнице успоставља послове везане за издавање одобрења за рад жичаре, одобрења за рад специфичне вучне инсталације и вођење  евиденције 

жичара и свих субјеката који утичу на безбедност рада жичара. 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

1 Правилник о начину вођења, 

садржини и обрасцу евиденције 

овлашћења лица која обављају 

стручни преглед 

Члан 37. став 6. Закона о жичарама 

за транспорт лица ("Службени 

гласник РС", брoj 38/2015)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  01. 2016.  11. 2015.  

2 Правилник о техничким условима за 

железничке телекомуникационе 

мреже 

Члан 65. став 3. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

3 Правилник о одржавању железничке 

телекомуникационе мреже 

Члан 66. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

4 Правилник о означавању 

железничких возила и означавању 

возова  

Члан 71. став 1. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

5 Правилник о техничким условима за 

подсистем енергија 

Члан 59. став 3. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

железнице ("Службени гласник 

РС",бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

6 Правилник о одржавању подсистема 

енергија 

Члан 61. став 1. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

7 Правилник о техничким условима за 

сигнално-сигурносне уређаје 

Члан 62. став 3. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

8 Правилник о вођењу евиденција о 

возном особљу, саставу, кочењу и 

кретању воза, догађајима који утичу 

или би могли утицати на ред вожње 

воза или безбедност железничког 

саобраћаја и о кретању возова 

Члан 73. став 4. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

9 Правилник о другим техничким 

условима које морају испуњавати 

индустријски колосеци  

Члан 143. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

10 Правилник о превозу нарочитих 

пошиљака 

Члан 74. став 4. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

11 Правилник о издавању дозвола за 

коришћење структурних подсистема, 

чинилаца интероперабилности и 

других елемената структурних 

подсистема 

Члан 15. став 8, члан 19. став 14, 

члан 22. став 8, члан 23. став 12. 

Закона о безбедности и 

интероперабилности железнице 

("Службени гласник РС", бр. 

104/13, 66/15 - др. закон и бр. 92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

12 Правилник о одржавању 

железничких возила 

Члан 82. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

13 Правилник о издавању дозволе за 

управљање вучним возилом 

Члан 91. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

14 Правилник о изгледу и садржини 

обрасца додатног овлашћења за 

машиновође 

Члан 93. став 10. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

15 Правилник о техничким условима и 

одржавању горњег строја 

железничких пруга 

Члан 54. став 2. и члан 56. став 2. 

Закона о безбедности и 

интероперабилности железнице 

("Службени гласник РС", бр. 

104/13, 66/15 - др. закон и 92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

16 Правилник о начину истраживања, 

евидентирања, статистичког праћења 

и објављивања података о несрећама 

и инцидентима 

Члан 125. став 8. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

17 Правилник о обрасцима за издавање 

сертификата о безбедности за 

управљање железничком 

инфраструктуром 

Члан 51. став 9. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

18 Правилник о техничким условима и 

одржавању доњег строја 

железничких пруга 

Члан 54. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  

19 Правилник о техничком прегледу 

железничких возила 

Члан 24. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

НЕ  02. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

20 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата о 

усаглашености и погодности за 

употребу елемената подсистема 

Члан 20. став 8. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

21 Правилник о поступку израде, 

доношења и објављивања стандарда 

из области железничког саобраћаја 

Члан 83a. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

22 Правилник о садржини акта о 

условима за изградњу и одржавање 

туристичко-музејске железнице и 

возила која саобраћају на тој 

железници, као и начин регулисања 

железничког саобраћаја 

Члан 145. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

23 Правилник о висини таксе за 

издавање дозволе за тип возила 

Члан 23. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

24 Правилник о висини таксе за 

издавање дозволе за управљање 

вучним возилом 

Члан 91. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

25 Правилник о висини таксе за 

издавање дозволе за коришћење 

структурних подсистема 

члан 22. став 10. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

26 Правилник о стручним условима које 

треба да испуне радници власника, 

односно корисника индустријског 

колосека за вршење појединих 

Члан 139. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

послова на послуживању 

утоварно/истоварних места 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

27 Правилник о обрасцу дозволе за 

регулисање железничког саобраћаја 

Члан 98. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

28 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за одржавање 

горњег и доњег строја пруга 

Члан 56. став 6. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

29 Правилник о елементима регистра 

дозвола за управљање вучним 

возилом и регистра додатних 

овлашћења 

Члан 95. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

30 Правилник о техничко-колском 

прегледу возила и возова 

Члан 69. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

31 Правилник којим се прописују врсте 

сигнала, сигналних ознака и ознака 

на прузи, значење, облик, боја, 

најмања даљина видљивости, места 

њихове уградње, односно 

постављања, начин употребе и 

поступци железничких радника у 

вези са показивањем сигналних 

знакова  

Члан 64. став 6. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

32 Правилник о кочницама и кочењу 

возова и возила 

Члан 76. став 7. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

33 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата о 

верификацији подсистема 

Члан 20. став 8. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

34 Правилник о стручном образовању, 

стручном оспособљавању, начину 

обављања стручног испита, начину 

стручног усавршавања, као и начину 

провере стручне оспособљености 

железничких радника 

Члан 89. Закона о безбедности и 

интероперабилности железнице 

("Службени гласник РС", бр. 

104/13, 66/15 - др. закон и 92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

35 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за одржавање 

сигнално-сигурносних уређаја 

Члан 63. став 7. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

36 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата о безбедности 

за управљање инфраструктуром 

Члан 51. став 8. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

37 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата о безбедности 

за превоз 

Члан 46. став 11. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

38 Правилник о условима које управљач 

и други привредни субјекти који 

врше одржавање сигнално-

сигурносних уређаја морају 

испуњавати за вршење тих послова 

Члан 63. став 4. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

39 Правилник о условима које управљач 

и други привредни субјекти који 

врше одржавање горњег и доњег 

строја железничких пруга морају 

испуњавати за вршење тих послова 

Члан 56. став 3. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

40 Правилник о условима које морају да 

испуне управљач и други привредни 

субјекти који обављају одржавање 

подсистема енергија 

Члан 61. став 2. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

41 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за одржавање 

подсистема енергија 

Члан 61. став 5. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

42 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за радионице 

Члан 83. став 4. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

43 Правилник о условима које морају да 

испуне центри стручног 

оспособљавања 

Члан 86. став 4. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

44 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за центре 

стручног оспособљавања 

Члан 86. став 7. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

45 Правилник о условима које морају 

испуњавати радионице за одржавање 

возила 

Члан 83. став 1. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

46 Правилник о условима које управљач 

и други привредни субјекти морају 

испуњавати за обављање делатности 

одржавања железничке 

телекомуникационе мреже 

Члан 66. став 4. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Референтни документ НПАА 

Рок доношења 

(месец) 

Прописан 

крајњи рок 

47 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за одржавање 

телекомуникационе мреже 

Члан 66. став 7. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

48 Правилник о висини таксе за 

издавање сертификата за обављање 

техничког прегледа 

Члан 24. став 6. Закона о 

безбедности и интероперабилности 

железнице ("Службени гласник 

РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 

92/15)  

Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава чланица, 

са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране 

НЕ  06. 2016.  12. 2015.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у 

области саобраћаја 

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

 

01  49.689.000 РСД   
 

Хармонизовани национални прописи у 

области безбедности железничког саобраћаја 

са прописима ЕУ и повећан степен 

интероперабилности у железничком 

саобраћају. Унапређена регулаторна 

функција Дирекције за железнице и већа 

понуда квалитетне превозне услуге. 

1.ПА.1 Регулисање железничког 

тржишта и осигурање 

безбедности и 

интероперабилности 

железничког саобраћаја 

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

 

01  49.689.000 РСД   
 

Омогућен приступ под једнаким условима 

добру у општој употреби и спречавање 

дискриминације; отвореније тржиште 

железничких транспортних услуга. 

Коришћење само оних подсистема и њихових 

елемената који су усаглашени са важећим 

техничким прописима и учествовање у 

саобраћају само квалитетних превозника и 

управљача.  



490 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 

1. Назив органа 

државне управе РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА 

2. Вршилац 

дужности директора 
Миле Радивојевић 

3. Делокруг На основу члана 8. Закона о мирном решавању радних спорова („Службени гласник РС”, бр. 125/04 и 104/09), Републичка агенција за мирно 

решавање радних спорова обавља стручне послове који се односе на : мирно решавање колективних и индивидуалних спорова; избор миритења 

и арбитара; вођење Именика миритеља и арбитара; стручно усавршавање миритеља и арбитара; одлучивање о изузећу миритеља и арбитара; 

евиденција о поступцима мирног решавања радних спорова и друге послове одређене законом. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредбa о допуни и 

измени Уредбе о висини 

награде и накнаде 

трошкова миритеља и 

арбитара за мирно 

решавање радних 

спорова 

Члана 52. став 2. Закон о мирном 

решавању радних спорова 

("Службени гласник РС", број 125/04 

и 104/09) 

Усклађивање Уредбе са другим актима и 

препорукама Владе  

 

 

НЕ  12. 2016.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Запошљавање и уређење 

система рада и радно 

правних односа 

Орган   01  21.580.000 РСД   
 

Смањен број радних спорова пред судовима; 

унапређен социјални дијалог 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПА.1 Мирно решавање радних 

спорова 

Орган   

 
01  21.580.000 РСД   

 

Унапређени и хармонизовани односи социјалних 

партнера; смањен број поступака пред судовима у 

области радних спорова  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

1. Назив органа 

државне управе ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ 

2. Директор проф. др Драгоман Рабреновић 

3. Делокруг На основу члана 14. Закона о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11), Геолошки завод Србије обавља основна 

геолошка истраживања утврђена дугорочним програмом развоја основних геолошких истраживања, односно годишњим програмом извођења 

основних геолошких истраживања. Завод обавља и друге послове од интереса за државу, као што су: израда и штампање геолошких карата размере 

1:25.000 и ситније размере; израда специјалистичких геолошких (минерагенетских, геофизичких, геохемијских, инжењерскогеолошких, 

хидрогеолошких, структурно-тектонских, геоеколошких и других) карата; утврђивање и издавање геолошких услова и израда комплексних 

геолошких подлога за потребе планирања, пројектовања, изградњу објеката или давања концесија; прикупљање, ажурирање и чување података од 

значаја за Геолошки информациони систем. Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у иностранству. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Основна геолошка 

истраживања за израду 

Геолошке карте Србије, Р 

1:50.000, и пратећих Тумача 

Орган  Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратегија 

одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

 

01  78.500.000 РСД   
 

Реализована фазна теренска, лабораторијска и 

кабинетска геолошка истраживања за потребе 

израде Геолошке карте Србије, 1:50.000, (ГК 1:50), 

листови: Ужице 1, Лапово 2, Крушевац 4, Крива 

Паланка 1, Зворник 1, Пријепоље 3, Пријепоље 4, 

Бачка Паланка 4, Бор 4 и Алексинац 4; урађена 

синтеза геолошких формација на завршеним 

листовима Геолошке карте Републике Србије, 

1:50.000; урађена седиментолошко стратиграфска 

анализа терцијарних басена северног дела 

централне Србије, усаглашавање са савременим 

стратиграфским поделама и анализа 

карактеристичних хоризоната као подлоге за 

формацијско рашчлањивање; урађене радне 

графичке подлоге за дефинисање ретолијаских 

јединица у динарском и вардарском елементу; 

урађене радне карате за простор слива Западне 

Мораве на којима су на основу резултата 

даљинске детекције издвојена: подручја 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

перспективна за проналажење металичних и 

неметаличних минералних сировина, 1:50.000, 

подручја са повећаним ризиком од клизишта, 

1:50.000 и подручја са повишеном водоносношћу, 

1:100.000; припремљени подаци за унос у базу 

Геолошког информационог система Србије 

(ГеолИСС)  

2 Хидрогеолошка 

истраживања 

Орган  Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратегија 

одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

 

01  49.000.000 РСД   
 

Урађени ауторски оригинали Основне 

хидрогеолошке карте (ОХГК), Р 1:100.000, са 

обавезним допунским картама и Тумачем за 

листове: Бела Паланка, Ниш; реализована фазна 

истраживања за потребе израде Основне 

хидрогеолошке карте (ОХГК), Р 1:100.000, 

листови: Нови Сад, Параћин; урађена радна 

хидрогеолошка карта, 1:500.000, са локацијама 

изворишта за јавно водоснабдевање у Републици 

Србији у различитим класама издашности као 

основе за истраживање алтернативних изворишта 

подземних вода за јавно водоснабдевање; урађена 

прелиминарна Основна хидрогеолошка карта, 

1:100.000, за 30% територије Републике Србије; 

повећан степен хидрогеотермалне истражености 

термалних вода вулканогеног комплекса Голије и 

урађен катастар појава, дефинисане зоне истицања 

хидрогеотермалних вода и законитости њиховог 

појављивања на простору вулканогеног комплекса 

Голије; припремљени подаци за унос у базу 

Геолошког информационог система Србије 

(ГеолИСС)  

3 Инжењерскогеолошка 

истраживања 

Орган  Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратегија 

одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

 

01  48.000.000 РСД   

15  2.855.000 РСД   

06  8.179.000 РСД   
 

Урађен ауторски оригинал Основне 

инжењерскогеолошке карте (ОИГК), размере 

1:100.000, са Тумачем, за лист Жагубица; 

реализована фазна истраживања Основне 

инжењерскогеолошке карте (ОИГК), размере 

1:100.000, листови: Алексинац, Бела Паланка, 

Зајечар, Бољевац, Ивањица и Зворник; на 

простору Шумадијског региона реализована фазна 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

итраживања за израду Катастра клизишта и 

нестабилних падина на територији Републике 

Србије; урађене прелиминарне 

инжењерскогеолошке подлоге за потребе израде 

просторног плана општине Бајина Башта; урађене 

финалне инжењерскогеолошке подлоге за потребе 

израде просторног плана општине Бачка Паланка; 

урађено рејонирање терена према критеријумима 

које прописује ЕЦ8-1 и урађена прелиминарна 

карта сеизмичке рејонизације територије 

Републике Србије; припремљени подаци за унос у 

базу Геолошког информационог система Србије 

(ГеолИСС)  

4 Истраживања металичних, 

неметаличних и енергетских 

минералних сировина 

Орган  Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратегија 

одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

 

01  49.000.000 РСД   
 

Урађен Тумач за металогенетску карту Србије, 

1:50.000; урађена фазна истраживања за лист 

Пријепоље 2, Металогенетске карте, 1:50.000; 

урађена проспекција металичних рудних 

минерализација злата, сребра, и пратеће 

асоцијације елемената у ДРФ средњег Полимља; 

урађена оцена потенцијалности појава минерала: 

циркона, граната и других као концентратора 

ретких елемената у Бујановачком гранитском 

масиву; издвојени перспективни простори са 

појавама металичних минералних сировина у 

западном делу Голије; проспекцијски истражени 

ултрамафити подручја Такова и доистражене 

минерализације ПГЕ на другим просторима 

Србије; оконтурена перспективни простори за 

даља истраживања: наносних лежишта злата, 

лежишта хрома и пратећих метала; на 

локалитетима који су откривени израдом нових 

путних праваца урађена проспекцијска и 

литогеохемијска истраживања и доистраживања; 

проспекцијски истражени простори са повишеним 

садржајем глауконита у маринским седиментима 

Шумадије; урађена припремна фаза за оцену 

потенцијалности минералних сировина у 

неогеним басенима Србије; дефинисане 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

минерагенетске карактеристике украсног камена 

на простору Источне Србије; реализована 

проспекцијска истраживања у Нишком басену и 

Сенонском тектонском рову за потребе израде 

геолошко-економске карте чврстих енергетских 

сировина Србије; одређена распрострањеност 

угљеног слоја у СИ делу сокобањског басена; за 

подручја општина Кнић урађена студија о 

гелошким карактеристикама и минерално-

сировинској потенцијалности; подаци 

припремљени за унос у базу Геолошког 

информационог система Србије (ГеолИСС)  

5 Геоеколошка истраживања Орган  Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратегија 

одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

 

01  10.000.000 РСД   
 

У складу са међународно прихваћеним 

критеријумима утврђена валидна процена стања 

истраживаних објеката геонаслеђа и 

геодиверзитета на ширем простору Пирота и на 

Старој планини - у источном делу Србије и на 

простору између Перућца, Митровца и Букове 

главе - у западном делу Србије; дефинисани 

стандарди за израду Геохемијске карте Републике 

Србије, 1:500.000 (земљиште и седименти); за 

простор слива Западне Мораве издвојене олеате са 

јасно назначеним: индикацијама минерализације и 

просторима у којима је угрожена животна 

средина; припремљени подаци за унос у базу 

Геолошког информационог система Србије 

(ГеолИСС)  

6 Развој и надоградња 

Геолошко информационог 

система Србије – ГеолИСС 

Орган  Национална стратегија 

одрживог развоја  

Национална стратегија 

одрживог коришћења 

природних ресурса и добара 

 

01  5.914.000 РСД   
 

Унети основни подаци који се односе на студије, 

извештаје и елаборате из фонда геолошке 

документације и из актуелних пројеката у форму 

Геолошког информационог система Србије 

(ГеолИСС); број података преузетих из актуелних 

пројеката и унетих у форму Геолошког 

информационог система Србије; векторизован 

одређен број геолошких карата; 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ 

1. Назив органа 

државне управе ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ 

2. Вршилац дужности 

Главног истражитеља 

проф. др Небојша Петровић 

3. Делокруг На основу члана 7. Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају ("Службени гласник РС", број 66/15) 

Центар за истраживање несрећа у саобраћају обавља следеће стручне послове: 1) у ваздушном саобраћају: (1) утврђује узроке удеса и 

озбиљних незгода и даје безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у ваздушном саобраћају, (2) води базу података о удесима и 

озбиљним незгодама, (3) доставља податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података у Централну базу Европске комисије, (4) 

размењује податке о удесима и озбиљним незгодама из базе података с надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних незгода 

заинтересованих држава уз услов чувања тајности података, (5) даје стручну помоћ надлежним правосудним органима Републике Србије, (6) 

сарађује с надлежним органима за истраживање удеса и озбиљних незгода ваздухоплова у државама чланицама организације међународног 

цивилног ваздухопловства (ICAO) и другим међународним организацијама, (7) објављује резултате истраживања уз поштовање начела 

тајности, (8) учествује на међународним скуповима и семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања лица која се баве 

спровођењем истраживања, (9) као и друга безбедносна истраживања у складу са овим законом; 2) у железничком саобраћају: (1) 

истраживање озбиљних несрећа на железничким системима са циљем могућег унапређења безбедности на железници и превенцији несрећа, 

(2) истраживање осталих несрећа и незгода који под одређеним околностима могу да доведу до озбиљних несрећа, (3) даје безбедносне 

препоруке ради побољшања безбедности у железничком саобраћају, (4) води базу података о несрећама и незгодама, (5) саставља коначни 

извештај о појединим спроведеним истраживањима, који може да садржи безбедносне препоруке ради побољшања безбедности у 

железничком саобраћају, (6) извештава Европску агенцију за железнице (ERA) о покретању истраживања озбиљне несреће, несреће или 

незгоде у року од седам дана од доношења одлуке о покретању истраживања, (7) јавно објављује коначне извештаје о спроведеним 

истраживањима у железничком саобраћају и доставља их Европској агенцији за железнице (ERA), (8) објављује годишње извештаје о 

спроведеним истраживањима из претходне године, најкасније до 30. септембра текуће године и доставља их министарству надлежном за 

послове саобраћаја (у даљем тексту: министарство) и Европској агенцији за железнице (ERA), (9) учествује на међународним скуповима и 

семинарима о питањима истраживања, као и усавршавања лица која се баве спровођењем истраживања; 3) у водном саобраћају: (1) у 

поморској пловидби: – води безбедносну истрагу у сврху утврђивања узрока врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских 

несрећа и поморских несрећа и предлаже мере ради избегавања врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа и 

поморских несрећа у циљу унапређења безбедности поморске пловидбе, – води безбедносну истрагу врло озбиљних поморских несрећа и 

поморских несрећа, а у случају озбиљних поморских несрећа и поморских незгода, спроводи претходну истрагу са циљем процене потребе 

спровођења безбедносне истраге, – даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у поморској пловидби, – извештава Европску 

комисију о врло озбиљним поморским несрећама, озбиљним поморским несрећама, поморским несрећама и поморским незгодама у складу 

са прописом којим се уређује начин спровођења поступка истраживања и доставља податке о резултатима безбедносних истрага из базе 

података у складу са шемом EMCIP (European Marine Casualtu Information Platform), – води базу података озбиљних поморских несрећа, 

озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа и поморских незгода и размењује податке из базе података са надлежним органима за 

истраживање несрећа и незгода заинтересованих држава под условом чувања тајности података, – у оквиру остваривања међусобне трајне 

сарадње, узајамне помоћи и рада са надлежним органима за истраживање несрећа и незгода заинтересованих држава, размењује инсталације, 
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уређаје и опрему за техничко истраживање олупина, бродске опреме и других објеката значајних за поморску безбедносну истрагу, 

обезбеђује другим органима пружање информација у вези са истраживањем врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних поморских несрећа 

и поморских несрећа, пружа техничку сарадњу или размену знања потребних за извођење посебних задатака, прибавља и размењује 

информације од значаја за анализу података о врло озбиљној поморској несрећи и поморској несрећи и израду одговарајућих безбедносних 

препорука, припрема, издаје и објављује извештај поморске безбедносне истраге, – прикупља податке о предузетим мерама за спровођење 

безбедносних препорука из извештаја о спроведеним безбедносним истрагама, – сарађује са другим органима и организацијама у Републици 

Србији у сврху спровођења поморске безбедносне истраге, – израђује годишње анализе врло озбиљних поморских несрећа, озбиљних 

поморских несрећа и поморских несрећа, те по потреби друге анализе и студије, – учествује у међународним скуповима и семинарима ради 

усавршавања лица који се баве спровођењем истраживања; (2) у унутрашњој пловидби: – води истрагу озбиљних пловидбених незгода, а у 

случају пловидбених незгода спроводи претходну истрагу са циљем претходне процене потребе спровођења безбедносне истраге у циљу 

утврђивања узрока незгода и предлаже мере ради њиховог избегавања на унутрашњим водним путевима у циљу унапређења безбедности 

унутрашње пловидбе, – даје безбедносне препоруке ради повећања безбедности у унутрашњој пловидби, – припрема, издаје и објављује 

извештај о безбедносној истрази у унутрашњој пловидби, – прикупља податке о предузетим мерама за спровођење безбедносних препорука 

из извештаја о спроведеној истрази у унутрашњој пловидби, – сарађује са другим органима и организацијама у Републици Србији у сврху 

спровођења безбедносне истраге у унутрашњој пловидби, – води базу података о озбиљним пловидбеним незгодама и пловидбеним 

незгодама, – израђује годишње анализе озбиљних пловидбених незгода и пловидбених незгода, а по потреби друге анализе, – учествује у 

међународним скуповима, ради усавршавања лица који се баве спровођењем истраживања. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Уређење и надзор у области 

саобраћаја 

Влада   01  27.790.000 РСД   
 

Смањен број несрећа у ваздушном, железничком 

и водном саобраћају 

1.ПА.1 Стручни послови 

организовања и спровођења 

истраживања несрећа у 

ваздушном, железничком и 

водном саобраћају 

Влада   

 
01  27.790.000 РСД   

 

Смањен број несрећа, погинулих и повређених у 

ваздушном, железничком и водном саобраћају; 

повећана безбедност ваздушног, железничког и 

водног саобраћаја 
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III. СЛУЖБЕ ВЛАДЕ 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

1. Назив органа 

државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

2. Вршилац 

дужности директора 
Ксенија Миленковић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за европске интеграције („Службени гласник РС”, бр. 126/07, 117/08, 42/10, 48/10 и 106/12), 

Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове и послове за потребе Владе повезане са координацијом рада 

министарстава, посебних организација и служби Владе који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези са процесом 

придруживања и приступања Европској унији; координацију припреме и преговора са Европском унијом и рада тела основаних за потребе 

преговора; координацију спровођења Споразума о стабилизацији и придруживању и рада заједничких тела основаних тим Споразумом; 

координацију припреме стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији; координацију сарадње органа државне управе 

са Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и стручну и техничку сарадњу у процесу придруживања и приступања 

са државама чланицама, кандидатима и потенцијалним кандидатима, у сарадњи и уз обавештавање Министарства спољних послова; праћење и 

подстицање усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске уније и обавештавање Европске уније и јавности о 

томе; помоћ министарствима и посебним организацијама у усклађивању прописа са прописима Европске уније; координацију међународне 

развојне помоћи; координацију програмирања ИПА средстава, као и идентификацију и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА 

средстава међународне помоћи; праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава и средстава међународне развојне помоћи у сврху 

испуњавања стратешких развојних приоритета; организацију процеса оцењивања спровођења ИПА програма; обавља послове руководиоца 

оперативне структуре и националног тела за програме прекограничне и транснационалне сарадње; учествује у заједничким одборима за праћење 

и усмерава рад заједничких одбора за праћење програма, као и рад заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње 

на територији Републике Србије; координира инструментима за спровођење макро-регионалних стратегија; праћење извршавања обавеза које 

министарства и посебне организације имају у придруживању и приступању Европској унији; координацију превођења и припреме националне 

верзије прописа Европске уније и превода законодавства Републике Србије на један од званичних језика Европске уније; информисање јавности 

и промоцију активности у процесу придруживања и приступања Европској унији и коришћењу међународне развојне помоћи, укључујући ИПА 

средства; сарадњу, посредством Министарства спољних послова, са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања 

и приступања Европској унији; координацију и спровођење обуке из области Европске уније. Канцеларија остварује сарадњу са Министарством 

спољних послова и другим надлежним органима државне управе у разматрању питања која се односе на дефинисање потреба и попуњавање 

стручног дела дипломатског кадра Мисије Републике Србије при Европској унији у свим фазама европских интеграција. Канцеларија обавља и 

друге послове из области придруживања и приступања Европској унији које јој Влада повери. 

 



  

499 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Закључак о усвајању Финансијског 

споразуму између Европске комисије и 

Владе Републике Србије о спровођењу 

секторске буџетске подршке у оквиру 

Акционог програма за 2015. годину ("АП") 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Споразумом се дефинише употреба 

одобрених средстава претприступног 

инструмента ИПА II за део Акционог 

програма за 2015. Годину који се 

спроводи кроз секторску буџетску 

подршку  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  01. 2016.  

2 Закључак о изменама и допунама 

Споразума између Владе Републике 

Србије и Европске комисије ради 

реализације средстава одобрених из 

Европског фонда солидарности за санацију 

и обнову након поплава 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Закључењем овог споразума створиће се 

основ за реализацију средстава у 

областима које иницијално нису 

предвиђене споразумом о реализацији 

средстава одобрених из Европског фонда 

солидарности попут енергетике, 

образовања и здравства 

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак о усвајању измена и допуна 

Националног програма за усвајање 

правних тековина ЕУ (НПАА) ("АП") 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Изменама и допунама НПАА дефинишу 

се планиране законодавне активности 

Републике Србије за наредну годину  

Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживањ

у између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, 

и Републике 

Србије, са 

друге стране 

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

НЕ  01. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

Европске 

уније 

4 Закључак о усвајању Финансијског 

споразуму између Европске комисије и 

Владе Републике Србије о Акционом 

програму за ИПА 2015 – директно 

управљање ("АП") 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Споразумом се дефинише употреба 

одобрених средстава претприступног 

инструмента ИПА II за део Акционог 

програма за 2015. годину који се спроводи 

по дирекном управљању  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  04. 2016.  

5 Закључак о усвајању Финансијског 

споразуму између Европске комисије и 

Владе Републике Србије о Акционом 

програму за ИПА 2015 – индиректно 

управљање ("АП") 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Споразумом се дефинише употреба 

одобрених средстава претприступног 

инструмента ИПА II за део Акционог 

програма за 2015. годину који се спроводи 

по индирекном управљању  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  04. 2016.  

6 Закључак о прихватању Извештаја о 

спровођењу Националног програма за 

усвајање правних тековина ЕУ (НПАА) за 

период од усвајања измена и допуна 

НПАА до децембра 2016. године ("АП") 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Извештавање о испуњењу планираних 

мера  

Споразум о 

стабилизацији 

и 

придруживањ

у између 

Европских 

заједница и 

њихових 

држава 

чланица, са 

једне стране, 

и Републике 

Србије, са 

друге стране 

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

НЕ  07. 2016.  



  

501 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

Европске 

уније 

7 Закључак о усвајању Споразума о 

привредно-техничкој сарадњи између 

Владе Републике Србије и Владе Народне 

Републике Кине 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Споразумом се дефинише употреба 

средстава донације Владе НРК за набавку 

кинеских добара и услуга  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  08. 2016.  

8 Закључак о усвајању Споразума о 

непројектној донацији Владе Јапана Влади 

Републике Србије из алокације јапанског 

буџета за 2016. годину  

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Споразумом се дефинише употреба 

средстава донације Владе Јапана из 

алокације јапанског буџета за 2016. 

годину за набавку добара (индустријски 

производи)  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  08. 2016.  

9 Закључак којим се усваја текст Прилога 

бр. 3 Споразума између Владе Републике 

Србије и Министарства спољних послова 

Краљевине Норвешке који се односи на 

Билатерални програм 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Прилог бр. 3 Споразума између Владе 

Републике Србије и Министарства 

спољних послова Краљевине Норвешке 

који се односи на Билатерални програм 

дефинише листу пројеката који ће бити 

финансирани у оквиру Програма за 2016. 

годину 

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

НЕ  08. 2016.  

10 Закључак о усвајању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Румунија - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 -2020. године 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Румунија - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2020. године  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

11 Закључак о усвајању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

Национални 

програм за 

усвајање 

НЕ  10. 2016.  



502 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

Европске комисије за прекогранични 

програм Хрватска - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2020. године 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Хрватска - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2020. године  

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

12 Закључак о усвајању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Мађарска - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2020. године 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Мађарска - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2020. године  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

13 Закључак о усвајању текста измене 

Финансијског споразума између Владе 

Републике Србије и Европске комисије за 

прекогранични програм Босна и 

Херцеговина - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претпрступне помоћи, за 

2015. годину 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста измене Финансијског 

споразума између Владе Републике 

Србије и Европске комисије за 

прекогранични програм Босна и 

Херцеговина - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

2015. годину  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

14 Закључак о усвајању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Бугарска - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2010. године 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за прекогранични 

програм Бугарска - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период важења 2014 - 2020. године  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

15 Закључак о усвајању Меморандума о 

разумевању између Владе Републике 

Србије, Владе Црна Горе и Европске 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

Меморандумом о разумевању ближе се 

уређују правила спровођења 

Национални 

програм за 

усвајање 

НЕ  10. 2016.  
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број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

комисије за прекогранични програм Црна 

Гора - Србија у оквиру компоненте 

прекограничне сарадње Инструмента 

претприступне помоћи, за период 2014 - 

2020. године 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

прекограничног програма Црна Гора - 

Србија, за период 2014 - 2020. године  

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

16 Закључак о усвајању текста измене 

Финансијског споразума између Владе 

Републике Србије и Европске комисије за 

прекогранични програм Црна Гора - 

Србија у оквиру компоненте 

прекограничне сарадње Инструмента 

претприступне помоћи, за 2015. годину 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста измене Финансијског 

споразума између Владе Републике 

Србије и Европске комисије за 

прекогранични програм Црна Гора - 

Србија у оквиру компоненте 

прекограничне сарадње Инструмента 

претприступне помоћи, за 2015. годину  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

17 Закључак о усвајању Меморандума о 

разумевању између Владе Републике 

Србије, Владе Федерације Босне и 

Херцеговина и Европске комисије за 

прекогранични програм Босна и 

Херцеговина - Србија у оквиру 

компоненте прекограничне сарадње 

Инструмента претприступне помоћи, за 

период 2014 - 2020. године 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Меморандумом о разумевању ближе се 

уређују правила спровођења 

прекограничног програма Босна и 

Херцеговина - Србија, за период 2014 - 

2020. године  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

18 Закључак о усвајању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за Програм 

финансирања учешћа Републике Србије у 

"Јадранско-јонском" транснационалном 

програму на основу инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА) компоненте 

прекограничне сарадње за период 2014 - 

2020. године 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за Програм 

финансирања учешћа Републике Србије у 

"Јадранско - јонском" транснационалном 

програму на основу инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА) компоненте 

прекограничне сарадње за период 2014 - 

2020. године  

Национални 

програм за 

усвајање 

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

НЕ  10. 2016.  

19 Закључак о усвајању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

између Владе Републике Србије и 

Члан 43. став 3. Закон о Влади 

("Службени гласник РС", бр. 

Координација и учешће у припреми и 

закључивању текста Финансијског 

споразума и Меморандума о разумевању 

Национални 

програм за 

усвајање 

НЕ  10. 2016.  
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Европске комисије за Програм 

финансирања учешћа Републике Србије у 

транснационалном програму "Дунавски 

регион" на основу инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА) компоненте 

прекограничне сарадње за периоду 2014 - 

2020. године 

55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 

16/11, 72/12 и 44/14) 

између Владе Републике Србије и 

Европске комисије за Програм 

финансирања учешћа Републике Србије у 

транснационалном програму "Дунавски 

регион" на основу инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА) компоненте 

прекограничне сарадње за периоду 2014 - 

2020. године  

правних 

тековина 

Европске 

уније 

 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Подршка приступању 

Србије ЕУ ("АП") 

Влада  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  209.599.000 РСД   

06  19.539.000 РСД   
 

Ефикасна координација органа државне 

управе у процесу приступних преговора са 

ЕУ 

1.ПА.1 Координација процеса 

европских интеграција 

("АП") 

Влада  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  56.014.000 РСД   
 

Успешна координација процеса 

усклађивања домаћег законодавства са 

правним тековинама ЕУ 

1.ПА.2 Информисање јавности и 

обука о процесу европских 

интеграција 

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

01  30.649.000 РСД   
 

Подизање нивоа информисаности и 

разумевања о процесу приступања Србије 

ЕУ 
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број 
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Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

1.ПА.3 Припрема националне 

верзије правних тековина 

ЕУ ("АП") 

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  70.081.000 РСД   
 

Преведено 12000 страна правних тековина 

ЕУ са енглеског на спрски језик Обављена 

редактура превода Повећан број термина у 

бази Evronim 

1.ПА.4 Администрација и 

управљање 

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  52.855.000 РСД   
 

Економична набавка добара и услуга; 

јачање кадровских капацитета канцеларије; 

обезбеђена средства за рад; обезбеђена 

административна и стручна подршка раду 

Преговарачког тима  

1.ПК.1 Аналитичка подршка 

преговорима са Европском 

унијом 

Орган  Споразум о стабилизацији и 

придруживању између Европских 

заједница и њихових држава 

чланица, са једне стране, и 

Републике Србије, са друге стране 

Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

06  19.539.000 РСД   
 

Подршка Канцеларије за европске 

интеграције у обезбеђивању потребне 

финансијске експертизе за Преговарачки 

тим; подршка КЕИ аналитичким и 

финансијским проценама и експертизом 

које су потребне за делотворно вођење 

преговора о приступању Европској унији у 

сегменту поглавља 22 

2 Подршка ефективном 

коришћењу Инструмената 

за претприступну помоћ ЕУ 

и развојне помоћи ("АП") 

Влада  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  199.183.000 РСД   

06  339.157.000 РСД   
 

Унапређено планирање и програмирање 

међународне развојне помоћи; побољшана 

усклађеност развојне помоћи са 

националним приоритетима 

2.ПА.1 Планирање и програмирање 

ЕУ средстава и развојне 

помоћи ("АП") 

Влада  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  32.012.000 РСД   
 

Унапређено планирање међународне 

помоћи у складу са секторским приступом; 

спроведен годишњи процес програмирања 

ЕУ помоћи  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

2.ПА.2 Праћење и извештавање о 

ЕУ средствима и 

међународној помоћи 

("АП") 

Влада  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  16.235.000 РСД   
 

Омогућена доступност подацима о 

реализацији међународне помоћи Србији 

заинтересованим странама; функционалан 

систем за праћење спровођења ИПА 

програма према правилима за 

децентрализовано/индиректно управљање  

2.ПА.3 Планирање, програмирање 

и ефикасно спровођење 

програма прекограничне и 

транснационалне сарадње 

("АП") 

Влада  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  36.267.000 РСД   
 

Унапређење територијалне сарадње, 

промоције и извештавања о програмским 

активностима; ефикасно спровођење 

програма и пројеката финансираних 

средствима програма прекограничне и 

транснационалне сарадње 

2.ПА.4 Спровођење пројеката ИПА 

компоненте чији је 

корисник КЕИ 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  7.050.000 РСД   
 

Ефикасно праћење спровођење пројеката 

финансираних из ИПА компоненте у 

надлежности КЕИ  

2.ПК.1 Подршка европским 

интеграцијама и припрема 

пројеката за 2014-2020 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  27.304.000 РСД   

06  246.002.000 РСД   
 

Ојачани технички и административни 

капацитети српске администрације у 

процесу европских интеграција и ефикасно 

управљање и асорпција претприступних 

фондова 

2.ПК.2 ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Бугарска – Србија 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  14.085.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ 

2.ПК.3 ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Мађарска – Србија 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  18.504.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ 

2.ПК.4 ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Румунија – Србија 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  22.813.000 РСД   

06  3.675.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

2.ПК.5 ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Србија – Црна Гора 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

06  5.880.000 РСД   

01  2.597.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ 

2.ПК.6 ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Србија – Босна и 

Херцеговина 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

06  9.800.000 РСД   

01  6.485.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ  

2.ПК.7 ИПА програм 

прекограничне сарадње 

Хрватска - Србија 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  6.518.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за преториступну помоћ 

2.ПК.8 Јадранско Јонски 

транснационални програм 

(Јадрански програм) 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  2.450.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента претприступне помоћи 

2.ПК.9 Транснационални програм 

Дунав (Југоисточна Европа) 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

01  6.125.000 РСД   
 

Ефикасно коришћење и апсорпција 

средстава намењених унапређењу 

територијалне сарадње у оквиру 

инструмента за претприступну помоћ 

2.ПК.10 ИПА 2014 - Подршка за 

учешће у програмима ЕУ 

Орган  Национални програм за усвајање 

правних тековина Европске уније 

 

06  73.800.000 РСД   

01  738.000 РСД   
 

Побољшана апсорпција фондова ЕУ 

програма кроз јачање капацитета српске 

администрације и потенцијалних корисника 

у управљању и спровођењу 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

1. Назив органа 

државне управе СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

2. Вршилац дужности 

директора 
Милован Ивановић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Службе за управљање кадровима („Службени гласник РС”, бр. 106/05 и 109/09), Служба за 

управљање кадровима обавља следеће стручне послове везане за управљање кадровима у министарствима, посебним организацијама, 

службама Владе и стручним службама управних округа: оглашава интерне конкурсе за попуњавање извршилачких радних места и интерне и 

јавне конкурсе за попуњавање положаја у органима и стара се о правилном спровођењу поступка; припрема за Владу предлог кадровског 

плана органа и стара се о правилном спровођењу донесеног кадровског плана; даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у органима; пружа стручну помоћ органима у вези са управљањем кадровима и унутрашњим уређењем; води 

Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у органима; води евиденцију интерног тржишта рада у 

органима, помаже државним службеницима у вези са њиховим премештајем и радом у пројектним групама и помаже органима у решавању 

кадровских потреба; организује стручно усавршавање сагласно донесеном програму; обавља стручно-техничке и административне послове 

за Високи службенички савет и Жалбену комисију Владе и стара се о условима и средствима за њихов рад. Служба оглашава интерне и 

јавне конкурсе за попуњавање положаја у Републичком јавном правобранилаштву, стара се о правилном спровођењу конкурса и даје 

мишљење о Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Републичком јавном правобранилаштву. Служба обавља 

и друге послове значајне за управљање кадровима које јој повери Влада и послове који су одређени законом или прописом Владе.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 

Кадровског плана за 

министарства, посебне 

организације, службе Владе и 

стручне службе управних 

округа за 2016. годину 

Члан 156. став 2. Закона о државним 

службеницима ( "Службени гласник РС" 

бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 

116/08, 104/09 и 99/14), члан 15. став 1. 

Уредбе о припреми кадровског плана у 

државним органима ("Службени гласник 

РС" 8/06) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади ("Службени гласник РС" бр.55/05, 

71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 74/12, 7/14 и 44/14) 

 

Према члану 156. Закона о 

државним службеницима, 

Кадровски план се доноси у 

року од 30 дана од дана 

доношења Закона о буџету  

 

 

НЕ  01. 2016.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Подршка раду органа јавне 

управе 

Орган   01  82.781.000 РСД   
 

Попуњена радна места по спроведеном 

интерном конкурсу за попуњавање 

извршилачких радних места у органима 

државне управе и службама Владе; 

постављена лица, односно, попуњени 

положаји по спроведеним конкурсима за 

попуњавање положаја у органима државне 

управе и службама Владе; израђен Предлог 

кадровског плана органа државен управе и 

служби Владе; квалитетни описи послова и 

правилно разврстани послови радних места 

у звања у правилницима о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у 

органима држaвне управе и службамa 

Владе; ажурно вођење Централне кадровске 

евиденције; ажурно вођење интерног 

тржишта рада; унапређени капацитети 

државних службеника за спровођење 

поступка оцењивања; реализоване обуке у 

складу са програмима општег стручног 

усавршавања и унапређени капацитети 

државних службеника; израђени предлози 

програма општег стручног усавршавања 

државних службеника; допринос 

ефикасном раду Високог службеничког 

савета и конкурсних комисија које именује 

Високи служнбенички савет  

1.ПА.1 Развој људских ресурса Орган   

 
01  13.479.000 РСД   

 

Унапређен капацитет државних 

службеника, посебно руководилаца; 

спроведене активности у вези са развојем 

каријере државних службеника, унапређен 

поступак оцењивања државних службеника  
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПА.2 Подршка развоју функције 

управљања људским 

ресурсима 

Орган   

 
01  52.979.000 РСД   

 

Правилници о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у органима 

државне управе и службама Владе са 

квалитетним описима радних места, 

израђен Предлог кадровског плана, ажурни 

подаци у Централној кадровској евиденцији 

и интерном тржишту рада, примењене 

различите методе селекције у спровођењу 

конкурсних поступака, квалитетно пружена 

стручно-техничка подршка у раду савета и 

комисија 

1.ПА.3 Администрација и 

управљање 

Орган   

 
01  16.323.000 РСД   

 

Благовремено и законито остварени 

послови из надлежности Службе 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА 

1. Назив органа 

државне управе 

СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ 

ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА 

2. Вршилац 

 дужности директора 
Данијела Ненадић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Службе Kоординационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

(„Службени гласник РС”, бр. 61/06-пречишћен текст, 3/08 и 36/10), Служба координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа обавља стручне, административне, информатичке, финансијско - материјалне, рачуноводствене и пратеће техничке послове за потребе 

Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Закључак о прихватању Програма мера о 

распореду и коришћењу средстава за 

програме остваривања и унапређења 

социјалних и мањинских права и 

посебности на подручју општина Прешево, 

Бујановац и Медвеђа 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14) , а у вези са 

Законом о буџету Републике 

Србије за 2016. годину 

Омогућава се реализација активности са 

циљем унапређења социјалних и 

мањинских права посебно у области 

образовања  

 

 

НЕ  05. 2016.  

2 Закључак о прихватању Програма мера о 

распореду и коришћењу средстава за 

субвенције привредним субјектима у 

приватном власништву у општинама 

Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2016. 

години 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14), а у вези са 

Законом о буџету Републике 

Србије за 2016. годину 

Усвајањем програма обезбеђује се 

реализација пројекта са циљем развоја 

приватног предузетништва, повећања 

запослености и обима производње  

 

 

НЕ  05. 2016.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Развој општина Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

Влада   01  382.005.000 РСД   
 

Изграђене, асфалтиране и реконструисане улице, 

школски и здравствени објекти, развијена канализациона 

и водоводна мрежа и санирано клизиште, развијени 

видови неформалног образовања, смањена 

незапосленост, развијена привреда 

1.ПА.1 Инфраструктурни и економски развој 

општина Прешево, Бујановац и 

Медвеђа 

Влада   

 
01  336.803.000 РСД   

 

Побољшана инфраструктура и супраструктура, 

изграђене, асфалтиране и реконструисани путеви и 

улице, здравствени и школски објекти, побољшана 

канализациона мрежа, санирано клизиште, побољшан 

привредни развој, повећана производња у приватном 

предузетништву, смањена незапосленост 

1.ПА.2 Стручни и административни послови 

у спровођењу политика 

Координационог тела 

Влада   

 
01  45.202.000 РСД   

 

Свеукупан развој општина Прешево, Бујановац и 

Медвеђа у области инфраструктуре, економског развоја, 

образовања, здравства, социјалне политике и културе 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ ПОДАТАКА 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ 

ПОДАТАКА 
2. Директор Горан Матић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије Савета за националну безбедност („Службени гласник РС”, број 12/09), Канцеларија Савета за 

националну безбедност и заштиту тајних података обавља стручне, административне и друге послове за потребе Савета за националну безбедност 

(у даљем тексту: Савет), а нарочито послове у вези са сазивањем и припремањем седница Савета, стручне послове у вези са праћењем спровођења 

смерница и закључака Савета, послове административно-техничке подршке Бироу за координацију, чување и стављање на увид члановима Савета 

извештаја и других аката Савета, врши и друге послове по налогу Савета и секретара Савета. На основу члана 87. Закона о тајности података 

(„Службени гласник РС”, број 104/09), Канцеларија поступа по захтевима за издавање сертификата и дозвола; обезбеђује примену стандарда и 

прописа у области заштите тајних података; стара се о извршавању прихваћених међународних обавеза и закључених међународних споразума 

између Републике Србије и других држава, односно међународних органа и организација у области заштите тајних података и сарађује са 

одговарајућим органима страних држава и међународних организација; израђује и води Централни регистар страних тајних података; израђује и 

води Централни регистар страних тајних података; предлаже образац безбедносног упитника; предлаже образац препоруке, сертификата и дозволе, 

као и евиденцију о одбијању издавања сертификата, односно дозвола; организује обуку корисника тајних података у складу са стандардима и 

прописима; предлаже Влади план заштите тајних података за ванредне и хитне случајеве; опозива тајност податка у складу са одредбама овог 

закона; после престанка органа јавне власти који немају правног следбеника, обавља послове који се односе на заштиту тајних података; сарађује 

са органима јавне власти у спровођењу овог закона у оквиру своје надлежности и обавља и друге послове који су предвиђени овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

1 Закључак којим се утврђује Основа за 

закључивање Споразума између Републике 

Србије и Републике Француске о размени и 

заштити тајних података 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12,7/14-УС, 44/14) и 

члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 

предузимање одговарајућих мера за 

обезбеђење заштите и размене тајних 

података који се размењују или 

стварају у складу са Споразумом, као 

и надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем споразума  

 

 

НЕ  12. 2016.  

2 Закључак којим се утврђује Основа за 

закључивање Споразума између Републике 

Србије и Мађарске о размени и заштити 

тајних података 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12,7/14-УС, 44/14) и 

Споразумом се предвиђа 

предузимање одговарајућих мера за 

обезбеђење заштите и размене тајних 

података који се размењују или 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПAA Рок/месец 

члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

стварају у складу са Споразумом, као 

и надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем споразума  

3 Закључак којим се утврђује Основа за 

закључивање Споразума између Републике 

Србије и Републике Грчке о размени и 

заштити тајних података 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12,7/14-УС, 44/14) и 

члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 

предузимање одговарајућих мера за 

обезбеђење заштите и размене тајних 

података који се размењују или 

стварају у складу са Споразумом, као 

и надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем споразума  

 

 

НЕ  12. 2016.  

4 Закључак којим се утврђује Основа за 

закључивање Споразума између Републике 

Србије и Републике Kипар о размени и 

заштити тајних података 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12,7/14-УС, 44/14) и 

члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 

предузимање одговарајућих мера за 

обезбеђење заштите и размене тајних 

података који се размењују или 

стварају у складу са Споразумом, као 

и надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем споразума  

 

 

НЕ  12. 2016.  

5 Закључак којим се утврђује Основа за 

закључивање Споразума између Републике 

Србије и Савезне Републике Немачке о 

размени и заштити тајних података 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12,7/14-УС, 44/14) и 

члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 

предузимање одговарајућих мера за 

обезбеђење заштите и размене тајних 

података који се размењују или 

стварају у складу са Споразумом, као 

и надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем споразума  

 

 

НЕ  12. 2016.  

6 Закључак којим се утврђује Основа за 

закључивање Споразума између Републике 

Србије и Републике Италије о размени и 

заштити тајних података 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС", бр. 55/05, 

71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС и 72/12,7/14-УС, 44/14) и 

члан 6. Закона о закључивању и 

извршавању међународних уговора 

(„Службени гласник РС“, број 32/13) 

Споразумом се предвиђа 

предузимање одговарајућих мера за 

обезбеђење заштите и размене тајних 

података који се размењују или 

стварају у складу са Споразумом, као 

и надлежност органа и поступак у 

вези са спровођењем споразума  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Национални систем заштите тајних 

података и административна подршка 

раду Савета и Бироа 

Орган   01  34.105.000 РСД   
 

Успостављен јединствени национални систем заштите тајних 

података, унапређена сарадња на билатералном, регионалном 

и мултилатералном нивоу у области заштите тајних података, 

ефикасан рад на координацији активности чланова Савета и 

Бироа, повећан број запослених у органима јавне власти који 

су прошли процес едукације за рад са тајним подацима  

1.М.1 Стручни послови у области заштите 

тајних података и подршка 

Канцеларије раду Савета за 

националну безбедност и Бироу за 

кординацију рада служби безбедности 

Орган   

 
01  32.205.000 РСД   

 

Успостављен јединствени национални систем заштите тајних 

података, унапређена сарадња на билатералном, регионалном 

и мултилатералном нивоу у области заштите тајних података, 

ефикасан рад на координацији активности чланова Савета и 

Бироа, повећан број запослених у органима јавне власти који 

су прошли процес едукације за рад са тајним подацима  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

1. Назив органа 

државне управе ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ 

2. Генерални 

секретар 
Новак Недић 

3. Делокруг На основу чл. 4. и 5. Уредбе о Генералном секретаријату Владе („Службени гласник РС”, бр. 75/05, 71/08, 109/09, 85/12 и 102-13), Генерални 

секретаријат: 1) припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом 

извршавању; 2) стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и посебним организацијама; 3) ако министарства и 

посебне организације не донесу пропис у року који је одређен законом или општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове 

у којима они треба да донесу пропис, а предлаже и рокове за доношење прописа ако нису одређени законом или општим актом Владе; 4) стара се 

о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини; 5) обезбеђује учествовање Владе и њених представника у раду Народне скупштине, 

сарадњу с председником Републике, другим органима и организацијама, другим државама и међународним организацијама; 6) обрађује материјале 

за седнице Владе и радних тела Владе; 7) припрема и прати седнице Владе и њених радних тела и друге седнице у Влади; 8) стара се о коришћењу 

средстава којима располаже Влада; 9) припрема акте којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима служби Владе који су 

му одговорни и стара се о њиховом извршавању. Генерални секретаријат обавља и друге послове за потребе Владе, њених радних тела и Генералног 

секретара. За кабинете председника Владе и потпредседника Владе Генерални секретаријат обавља послове везане за остваривање права и 

дужности по основу рада, опште правне, материјално-финансијске и рачуноводствене послове. Генерални секретаријат се стара о 

административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе Кабинета председника Владе и Кабинета 

потпредседника Владе.. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању Извештаја 

о раду Владе за 2015. годину  

Члан 36. став 1. и члан 43. став 

3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 

68/12-УС, 72/12, 7/14-УС и 

44/14) 

Послови који су обављени у 

извештајном периоду наведени 

су по органима државне управе 

кроз опис стања у областима из 

делокруга органа, у наративној 

форми, и табеле у којима су 

систематизовани: акти које је 

Влада предложила Народној 

скупштини ради разматрања и 

усвајања; акти које је донела 

Влада; прописи које је донео 

 

 

НЕ  04. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

орган државне управе и 

реализовани програми, односно 

пројекти са оствареним 

резултатима и финансијским 

подацима 

2 Закључак о усвајању Плана 

рада Владе за 2017. годину 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

7/14-УС и 44/14), а у вези члана 

63. став 1. Закона о државној 

управи („Службени гласник 

РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 

99/14) 

Планирани послови у 2017. 

години којима Влада одређује 

своје циљеве и послове 

приказане кроз 

систематизоване табеле органа 

државне управе у којима се 

наводе: акти које Влада 

предлаже Народној скупштини 

ради разматрања и усвајања; 

акти које Влада доноси; 

прописи које доноси орган 

државне управе, као и 

програми, односно пројекти са 

очекиваним резултатима и 

финансијским подацима  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе  Влада   01  473.331.000 РСД   
 

Континуирано пружена подршка раду 

Владе и радних тела Владе; обављени 

послови за потребе Кабинета председника и 

потпредседника Владе 

1.ПА.1 Стручни и оперативни 

послови Генералног 

секретаријата Владе 

Влада   

 
01  250.709.000 РСД   

 

Континуирана подршка раду Владе и 

радних тела Владе 

1.ПА.2 Преговарачки тим за 

вођење преговора о 

Влада   

 
01  65.822.000 РСД   

 

Материјално-техничка подршка 

преговарачком тиму за вођење преговора о 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

приступању Републике 

Србије Европској унији 

приступању Републике Србије Европској 

унији 

1.ПК.1 Контрибуција Републике 

Србије према УНДП Србија 

Влада   

 
01  156.800.000 РСД   

 

Створени услови за реализацију приоритета 

из програма сарадње Владе Републике 

Србије и УНДП 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ 

1. Назив органа 

државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ 

2. Привремено 

обавља послове 

директора 

Милена Бановић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом („Службени гласник РС”, број 26/10), Канцеларија обавља стручне 

послове за потребе Владе који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе 

са удружењима и другим организацијама цивилног друштва, што укључује: иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког 

интереса; учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног 

друштва, у циљу даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, сарадњу са органима аутономних покрајина и органима 

јединица локалне самоуправе; иницирање доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација 

цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва; учешће у припреми збирних извештаја за Владу о 

утрошку средстава која су, као подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва из средстава буџета Републике Србије; организовање округлих столова и конференција; објављивање публикација и предузимање других 

мера и активности у циљу подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва; прикупљање 

и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва; обављање стручних послова у вези са 

сарадњом и разменом искустава са сличним владиним институцијама у региону, земљама Европске уније и свету; сарадњу са надлежним органима 

у обављању послова који се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном 

друштву. Канцеларија припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези 

са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност обавештава о активностима 

усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Владе са цивилним друштвом.Канцеларија сарађује с државним органима, органима аутономних 

покрајина, општина, градова и града Београда као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради релевантних докумената 

и прописа и промовише послове који су у вези са развојем и сарадњом са цивилним друштвом.Канцеларија обавља и друге послове из области 

развоја цивилног друштва и сарадње са цивилним друштвом које јој повери Влада.. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 

Методологије праћења 

реализације и оцене успешности 

реализованих програма и 

пројеката организација 

цивилног друштва и праћења 

Члан 2. став 2. Уредбе о 

Канцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом 

(„Службени гласник РС”, брoj 

26/10) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

Прикупљени подаци од органа указују да је основни 

начин праћења спровођења подржаних програма и 

пројеката организација цивилног друштва путем 

достављања завршног финансијског и наративног 

извештаја; постоји и недовољна пракса коришћења 

укрштених механизама надзора над спровођењем 

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

утрошка додељених 

финансијских средстава 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 07/14-УС и 44/14) 

програма и пројекта у току њиховог трајања, 

укључујући и редовно анкетирање корисника услуга 

програма и пројекта, што умањује могућност 

даваоцима средстава да правовремено реагују на 

недостатке у начину њихове реализације, како би се 

исти отклонили; постоји и недовољно развијена пракса 

независног оцењивања успешности спровдених 

пројеката; горепоменути недостаци указују да би 

увођење Методологије праћења реализације и оцене 

успешности реализованих програма и пројеката 

организација цивилног друштва и праћења утрошка 

додељених финансијских средстава било од 

суштинског значаја за раст транспарентности 

резултата финансирања програма и пројеката 

организација цивилног друштва  

2 Закључак о усвајању Годишњег 

извештаја о спроведеним јавним 

расправама у процесу израде 

закона, са препорукама за 

унапређење процеса јавне 

расправе 

Члан 2. став 2. Уредбе о 

Канцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом 

(„Службени гласник РС”, брoj 

26/10) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 07/14-УС и 44/14) 

У циљу повећања броја организованих јавних расправа 

у процесу доношења прописа и увођења праксе која ће 

утицати на раст транспарентност законодавног 

процеса и оснаживање начела јавности потребно је 

увести и Годишњни извештај о спроведеним јавним 

расправама у процесу израде закона, са препорукама 

за унапређење процеса јавне расправе  

 

 

НЕ  12. 2016.  

3 Одлука о образовању Савета за 

сарадњу са цивилним друштвом 

Члан 33. ст. 2 и 3 Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 

07/14-УС и 44/14) 

Образује се Савет као привремено, стручно-

саветодавно тело Владе на период од три године; 

Савет даje мишљења о нацртима, односно предлозима 

прописа и стратешких докумената који се односе 

и/или утичу на развој цивилног друштва у Републици 

Србији, даје препоруке о приоритетима националних 

програма доделе финансијских средстава и o 

приоритетимa за коришћење претприступних 

програма, учествује у праћењу примене законских и 

подзаконских решења и анализи јавних политика којe 

се односе и/или утичу на развој цивилног друштва у 

Републици Србији и промовише вредности 

волонтеризма и грађанских иницијатива на 

националном и локалном нивоу  

 

 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис 

Референтни 

документ 
НПАА Рок/месец 

4 Закључак о усвајању Годишњег 

збирног извештаја о утрошку 

средстава која су као подршка 

програмским и пројектним 

активностима планирана и 

исплаћена организацијама 

цивилног друштва из јавних 

средстава Републике Србије за 

2015. годину 

Члан 2. став 2. Уредбе о 

Канцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом 

(„Службени гласник РС”, брoj 

26/10) и члан 43. став 3. Закона о 

Влади („Службени гласник РС”, 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 

72/12, 07/14-УС и 44/14) 

Годишњи збирни извештај о утрошку средстава која 

су као подршка програмским и пројектним 

активностима планирана и исплаћена организацијама 

цивилног друштва из јавних средстава Републике 

Србије за 2015. годину који је израђен на основу 

прикупљених и анализираних података од органа 

републичког покрајинског и локалног нивоа власти, 

који су током 2015. године пружали подршку 

удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва  

 

 

НЕ  12. 2016.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Стварање подстицајног 

окружења за развој 

цивилног друштва 

Орган   01  28.636.000 РСД   

06  6.466.000 РСД   
 

Усвојена Стратегија за стварање подстицајног окружења за развој цивилног 

друштва за период 2015. - 2019. године, са Акционим планом и Планом 

спровођења и паћења успешности Стратегије; формиран Савет за развој и 

сарадњу са цивилним друштвом; усвојен Годишњи збирни извештај о утрошку 

средстава која су као подршка програмским и пројектним активностима 

планирана и исплаћена организацијама цивилног друштва из јавних средстава 

Републике Србије за 2014. годину; усвојене предложене измене и допуне 

прописа од значаја за рад организација цивилног друштва; промовисан значај 

сарадње, механизми сарадње и примери добре праксе сарадње државних 

органа и организација цивилног друштва, а посебно у погледу учешће 

организација цивилног друштва у процесу доношења прописа; допуњен и 

објављен Водич за транспарентно финанснирање удружења и других 

организација цивилног друштва из средстава буџета локалних самоупрва; 

унапређени капацитети организација цивилног друштва у областима сарадње 

са органима државне управе, учешћа у процесу доношења прописа и 

транспарентног финансирања; одржани секторски састанци између ресорних 

министарстава и организација цивилног друштва; подигнути капацитети 

државних органа и јединица локалних самоуправа на тему транспарентног 

финансирања удружења и других организација цивилног друштва; унапређени 

капацитети Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом; осигурано учешће 

организација цивилног друштва из Србије у програму Европа за грађане и 

грађанке; унапређена сарадња између органа државне управе и организација 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

цивилног друштва у области евроинтеграција и њихово делотворно учешће у 

процесу приступања ЕУ; унапређена сарадња на регионалном и међународном 

нивоу са институцијама и организацијама у областима из делокруга 

Канцеларије; успешно суфинансирани пројекти организација цивилног 

друштва кojимa су дoдeљeнa срeдствa Eврoпскe униje у oквиру прoгрaмa 

„Пoдршкa цивилнoм друштву 2013“; успешно учешће у програмирању 

претприступних фондова Европске уније за подршку цивилном друштву; 

учешће у раду Координационог тела за процес приступања Европској унији 

као и преговарачким групама; обезбеђена могућност организација цивилног 

друштва да активно прате процес преговора са Европском унијом и дају свој 

допринос овом процесу; унапређена сарадња са регионалним институцијама и 

институцијама западног Балкана и Турске; организовање редовних обука за 

државне службенике о методологији праћења реализације и оцене успешности 

реализације програма и пројеката и добрим праксама и примени методологије 

планирања и доделе средстава за финансирање програма и пројеката 

организација цивилног друштва из јавних средстава; организовање обука за 

службенике јединица локалне самоуправе о методологији праћења реализације 

и оцене успешности реализованих програма и пројеката и добрим праксама и о 

примени методологије планирања и доделе средстава за финансирање 

програма и пројеката организација цивилног друштва из јавних средстава; 

организовање обука за организације цивилног друштва у вези транспарентног 

управљања и коришћења јавних средстава у реализацији програмских и 

пројектних активности; израда Смерница о критеријумима за доделу простора 

организацијама цивилног друштва од стране органа јавне управе; јачање 

капацитета Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом за програмирање, 

праћење и извештавање о реализацији фондова Европске уније намењених 

организацијама цивилног друштва у Србији; организовање обука за 

организације цивилног друштва зањихову улогу у процесу преговора о 

приступању Европској унији 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

1. Назив органа 

државне управе 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ 

УНИЈЕ 

2. Вршилац 

 дужности директора 
Слободан Карановић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније („Службени гласник РС”, бр. 

41/11 и 83/11), Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе, у сарадњи са другим органима државне управе, који се односе на ревизију 

и потврђивање усклађености система спровођења програма Европске уније у којима је одговорност за управљање пренета на Републику Србију, 

у складу са обавезама које су преузете Оквирним споразумом између Европске комисије и Владе Републике Србије о правилима за сарадњу 

која се односе на финансијску помоћ Европске заједнице Републици Србији у оквиру спровођења помоћи према правилима инструмента за 

претприступну помоћ ("Службени гласник РС", број 124/07), и на начин дефинисан тим споразумом, у оквиру успостављања децентрализованог 

система управљања фондовима Европске уније, а за потребе реализације програма и пројеката финансираних из средстава Европске уније. 

Канцеларија обавља и друге послове који се односе на проверу делотворног и стабилног функционисања система управљања средствима 

Европске уније. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле у циљу законитог коришћења 

средстава Европске уније 

Орган   01  41.796.000 РСД   
 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.1 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније. (ИПА 

компонента I - Помоћ транзицији и изградњи институција)  

Орган   

 
01  34.800.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.2 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније (ИПА 

Орган   

 
01  804.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

компонента II - Прекогранична сарадња Босна и Херцеговина 

–Србија) 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.3 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније (ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња Црна Гора –Србија 

Орган   

 
01  805.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.4 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) и ревизија 

пројеката односно програма (ревизија операција) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније (ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња Хрватска –Србија 

Орган   

 
01  793.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.5 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) и ревизија 

пројеката односно програма (ревизија операција) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније (ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња Мађарска –Србија) 

Орган   

 
01  1.188.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.6 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) и ревизија 

пројеката односно програма (ревизија операција) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније (ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња Бугарска –Србија) 

Орган   

 
01  1.164.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.7 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) и ревизија 

пројеката односно програма (ревизија операција) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније) ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња Румунија –Србија 

Орган   

 
01  1.186.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 

1.ПК.8 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) и ревизија 

пројеката односно програма (ревизија операција) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније ( ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња - програм 

Југоисточна Европа SEE 

Орган   

 
01  524.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 
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Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПК.9 Провера делотворног и стабилног функционисања система 

управљања и контроле (системска ревизија) и ревизија 

пројеката односно програма (ревизија операција) у циљу 

законитог коришћења средстава Европске уније ( ИПА 

компонента II - Прекогранична сарадња- Јадрански програм 

ADRIATIC) 

Орган   

 
01  532.000 РСД   

 

Израда и достављање Ревизорског 

мишљења, као и препорука за 

унапређење спровођења програма 

Европске уније и праћење њиховог 

спровођења 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

1. Назив органа 

државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 

2. Вршилац 

дужности директора 
Марко Ђурић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за Косово и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), Канцеларија врши стручне 

послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: функционисање институција Републике Србије на територији Косова 

и Метохије; образовање, здравство, социјалну политику, културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе и телекомуникације у српским 

подручјима Косова и Метохије; деловање Српске православне цркве на територији Косова и Метохије; обнову и заштиту духовног и културног 

наслеђа; финансијску, правну, техничку и кадровску помоћ у свим областима значајним за Србе и друге неалбанске заједнице на територији 

Косова и Метохије; сарадњу с Комесаријатом за избеглице у делу који се односи на интерно расељена лица са Косова и Метохије; сарадњу с 

цивилном и војном мисијом Уједињених нација на Косову и Метохији (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције Савета безбедности број 1244. 

Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са Привременим институцијама самоуправе у Приштини који се 

односе на: спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора; припрему предлога аката Владе; спровођење и праћење 

спровођења аката Владе; координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе, као и 

друге послове. 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка функционисању установа и 

организација на територији АП Косово 

и Метохија 

Влада   01  3.663.285.000 РСД   

15  232.000 РСД   

08  12.500.000 РСД   
 

Несметано функционисање јединица 

локалних самоуправа и институција на 

АП КиМ 

1.ПА.1 Подршка функционисању и унапређењу 

локалних административних капацитета 

Орган   

 
01  3.233.204.000 РСД   

08  12.500.000 РСД   
 

Омогућено стручно и административно 

функционисање јединица локалних 

самоуправа на територији АП Косово и 

Метохија, у складу са Законом о 

територијалној организацији РС 

1.ПА.2 Подршка функционисању васпитно-

образовних институција у складу са 

мрежом школа и предшколских 

установа 

Орган   

 
01  176.312.000 РСД   

15  232.000 РСД   
 

Функционисање васпитно-образовних 

институција на територији АП Косово и 

Метохија 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.3 Подршка функционисању здравствених 

институција у складу са мрежом 

здравствених институција 

Орган   

 
01  19.000.000 РСД   

 

Функционисање здравствених 

институција на територији АП Косово и 

Метохија 

2 Подршка унапређењу квалитета живота 

српског и неалбанског становништва на 

територији АП Косово и Метохија 

Влада   01  1.852.837.000 РСД   

56  85.239.000 РСД   

56  578.626.000 РСД   
 

Створени услови за одрживи повратак и 

опстанак српског и неалбанског 

становништва на КиМ 

2.ПА.1 Подстицај економског развоја Орган   

 
01  198.307.000 РСД   

 

Унапређен привредни амбијент и 

створени услови за одрживи развој у 

српским срединама на КиМ 

2.ПА.2 Изградња и реконструкција стамбених 

објеката 

Орган   

 
01  404.047.000 РСД   

 

Створени или побољшани услови 

становања лица из социјално угрожених 

категорија становништва, повратника и 

интерно расељених лица унутар АП КиМ, 

кроз изградњу и реконструкцију 

стамбених јединица ради обезбеђења 

услова за одрживи опстанак домицилног 

становништва и повратак ИРЛ на КиМ 

2.ПА.3 Пружање правне помоћи српском и 

неалбанском становништву 

Орган   

 
01  8.600.000 РСД   

 

Повећан осећај правне сигурности српске 

и других неалбанских заједница на КиМ 

2.ПА.4 Подршка социјално угроженом 

становништву и процесу повратка 

Орган   

 
01  239.366.000 РСД   

 

Повећан осећај социјалне сигурности, 

подршка повратницима и побољшање 

услова живота српског и неалбанског 

становништва на КиМ 

2.ПА.5 Подршка организацијама цивилног 

друштва 

Орган   

 
01  32.130.000 РСД   

 

Повећане активности и капацитети 

организација цивилног друштва на КиМ 

2.ПА.6 Заштита културне баштине, подршка 

Српској православној цркви и 

културним активностима 

Орган   

 
01  272.740.000 РСД   

 

Очувано и заштићено културно наслеђе 

(материјална и нематеријална баштина) 

на Косову и Метохији и пружена помоћ у 

реализацији, афирмацији и презентацији 

програма из области савременог 

стваралаштва 

2.ПА.7 ИПА 2013 - Сектор унутрашњих 

послова 

Влада   

 
01  10.418.000 РСД   

56  85.239.000 РСД   
 

Обезбеђена бесплатна правна помоћ ИРЛ, 

избеглицама и повратницима по 

реадмисији. 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.8 ИПА 2012 - Подршка унапређењу 

животних услова повратника и 

затварање колективних центара 

Влада   

 
01  10.448.000 РСД   

 

Подржан повратак ИРЛ кроз подршку 

повратка 220 породица на КиМ и 

подршка повратничким заједницама на 

КиМ за покретање или консолидацију 

привредне активности 

2.ПА.9 ИПА 2014 - Унутрашњи послови Влада   

 
01  12.916.000 РСД   

56  578.626.000 РСД   
 

Пружена помоћ одрживом повратку ИРЛ 

кроз подршку повратка 220 породица на 

КиМ и подршку повратничким 

заједницама на КиМ за покретање или 

консолидацију привредне активности 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 

1. Назив органа 

државне управе 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА 

2. Вршилац 

дужности директора 

др Сузана Пауновић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за људска и мањинска права („Службени гласник РС”, број 75/12), Канцеларија врши стручне послове 

за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на: заштиту и унапређење људских и мањинских права;праћење усаглашености 

домаћих прописа са међународним уговорима и другим међународноправним актима о људским и мањинским правима и иницирање измена 

домаћих прописа; општа питања положаја припадника националних мањина; праћење положаја припадника националних мањина које живе на 

територији Републике Србије и остваривања мањинских права; остваривање веза националних мањина са матичним државама. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању Одговора на 

питања у вези са применом 

препорука садржаних у ст. 11, 14, 

и 28. Закључних запажања 

Комитета за присилне нестанке у 

вези са Иницијалним извештајем о 

заштити свих лица од присилних 

нестанака 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12 и 

74/12 – УС, 7/14 – одлука УС и 

44/14) 

Усвајају се Одговори на питања у 

вези са применом препорука 

садржаних у ст. 11, 14, и 28. 

Закључних запажања Комитета за 

присилне нестанке у вези са 

Иницијалним извештајем о 

примени Међународне конвенције 

о заштити свих лица од 

присилних нестанака  

Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

 

НЕ  01. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2 Закључак о усвајању Одговора на 

додатна питања Комитета за права 

особа са инвалидитетом у вези са 

Иницијалним извештајем о 

примени Конвенције о правима 

особа са инвалидитетом 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12 и 

74/12 – УС, 7/14 – одлука УС и 

44/14). Закон о потврђивању 

Конвенције о правима особа са 

инвалидитетом (,,Службени 

гласник РС –Међународни 

уговори”, бој 42/09). 

Усвајају се Одговора на додатна 

питања Комитета за права особа 

са инвалидитетом у вези са 

Иницијалним извештајем о 

примени Конвенције о правима 

особа са инвалидитетом  

Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

НЕ  01. 2016.  

3 Закључак о усвајању Платформе 

за учешће националне делегације 

на 15. заседању Комитета за права 

особа са инвалидитетом ради 

представљања Иницијалног 

извештаја о примени Конвенције о 

правима особа са инвалидитетом 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12 и 

74/12 – УС, 7/14 – одлука УС и 

44/14) 

Усваја се Платформа за учешће 

националне делегације на 15. 

заседању Комитета за права особа 

са инвалидитетом ради 

представљања Иницијалног 

извештаја о примени Конвенције 

о правима особа са 

инвалидитетом  

Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

НЕ  03. 2016.  

4 Закључак о усвајању Одговора на 

питања у вези са применом 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

Усвајају се Одговори на питања у 

вези са применом препорука 

Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

НЕ  05. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

препорука садржаних у ставовима 

9(а) и 19. Закључних запажања 

Комитета против тортуре у вези са 

Другим периодичним извештајем 

о примени Конвенције против 

тортуре и других сурових, 

нељудских или понижавајућих 

казни или поступака 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12, 

7/14 – одлука УС и 44/14) 

садржаних у ставовима 9 (а) и 19. 

Закључних запажања Комитета 

против тортуре у вези са Другим 

периодичним извештајем о 

примени Конвенције против 

тортуре и других сурових, 

нељудских или понижавајућих 

казни или поступака  

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

5 Закључак о усвајању Коментара о 

Трећем извештају Комитета 

експерата о примени Европске 

повеље о регионалним или 

мањинским језицима у Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 

72/12, 7/14 – одлука УС и 44/14).  

Усвајају се Коментари о Трећем 

извештају Комитета експерата о 

примени Европске повеље о 

регионалним или мањинским 

језицима у Србији.  

Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

НЕ  06. 2016.  

6 Закључак о усвајању Четвртог 

извештаја о примени Европске 

повеље о регионалним или 

мањинским језицима у Србији 

Члан 43. став 3. Закона о Влади 

(„Службени гласник РС”, бр. 

55/05, 71/05-исправка, 101/07, 

Усваја се Четврти извештај о 

примени Европске повеље о 

регионалним или мањинским 

језицима у Србији.  

Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

НЕ  12. 2016.  
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Редни 

број 
Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

65/08, 16/11, 68/12 – одлука УС, 

72/12, 7/14 – одлука УС и 44/14).  

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1 Унапређење и заштита 

људских и мањинских 

права и слобода 

Влада  Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

01  341.656.000 РСД   

15  22.937.000 РСД   

05  134.294.000 РСД   

56  34.998.000 РСД   
 

Благовремено израђени и достављени државни 

извештаји и коментари на мишљења и извештаје 

Саветодавног комитета и Комитета експерата; степен 

реализације билатералних споразума за потребе других 

државних органа и институција подигнут на виши 

ниво; сарадња са регионалним организацијама у борби 

против злочина из мржње, случајева мучења, расизма и 

нетолеранције и заштити права детета; прописи у 

области људских права усаглашени са правним 

тековинама ЕУ (Поглавља 19, 23 и 24); мере и 

активности предвиђене Стратегијом превенције и 

заштите од дискриминације и Акционим планом за 

њено спровођење спроведене у великом проценту са 

тенденцијом даљег спровођења; тело за праћење 

спровођења Стратегије и Акционог плана формирано и 

састаје се у складу са предвиђеном динамиком 
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Редни 

број 
Назив Верификација Референтни документ 

Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПА.1 Сектор за унапређење и 

заштиту људских права  

Влада  Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

 

01  34.576.000 РСД   
 

Благовремено израђени и достављени државни 

извештаји и коментари на мишљења и извештаје 

Саветодавног комитета и Комитета експерата; степен 

реализације билатералних споразума за потребе других 

државних органа и институција подигнут на виши 

ниво; сарадња са регионалним организацијама у борби 

против злочина из мржње, случајева мучења, расизма и 

нетолеранцијеи заштити права детета; прописи у 

оласти људских права усаглашени са правним 

тековинама ЕУ (Поглавља 19, 23 и 24), мере и 

активности предвиђене Стратегијом превенције и 

заштите од дискриминације и Акционим планом за 

њено спровођење спроведене у великом проценту са 

тенденцијом даљег спровођења, тело за праћење 

спровођења Стратегије и Акционог плана формирано и 

састаје се у складу са предвиђеном динамиком 

1.ПА.2 Администрација и 

управљање  

Орган  Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

01  29.042.000 РСД   
 

Обезбеђен ефикасан и усклађен рад свих унутрашњих 

јединица, учешће у остваривању међународне сарадње 

у области људских и мањинских права; успешно 

извршени послови на идентификацији и формулацији 

пројеката за коришћење средстава из фондова ЕУ 

везаних за људска и мањинска права и предлагање 

пројеката у циљу борбе против дискриминације и 

унапређивања положаја осетљивих категорија 

становништва 
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број 
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Извор и износ 

финансирања 
Очекивани резултати 

1.ПК.1 Изградња толеранције и 

разумевања према ЛГБТ 

особама у српском 

друштву 

Влада  Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

05  22.937.000 РСД   
 

Изграђена толеранција и разумевање у Србији према 

припадницима ЛГБТ популације. Унапређено знање и 

разумевање јавности о правима ЛГБТ особа и степену 

дискриминације са којом се ове особе суочавају. 

Државни службеници и запослени у јавном сектору су 

едуковани о спровођењу антидискриминационог 

законодавства, адекватном поступању са ЛГБТ особама 

и сензибилисани о питањима у вези са ЛГБТ особама 

1.ПК.2 Унапређивање положаја 

националних мањина 

Влада  Конвенција против тортуре и других 

сурових, нељудских или 

понижавајућих казни и поступака 

Конвенција о правима детета 

Европска повеља о регионалним или 

мањинским језицима 

Међународни пакт о грађанским и 

политичким правима 

Конвенција о елиминисању свих 

облика дискриминације жена 

Међународни пакт о економским, 

социјалним и културним правима 

Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина  

Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом  

Међународна конвенција о укидању 

свих облика расне дискриминације 

 

01  275.828.000 РСД   
 

Благовремено израђени и достављени државни 

извештаји и коментари на мишљења и извештаје 

Саветодавног комитета и Комитета експерата; 

благовремено припремљена документа у вези са 

остваривањем права и положају националних мањина, 

као и о реализацији билатералних споразума за потребе 

других државних органа и међународних институција; 

одржане седнице Владиног Савета за националне 

мањине и Владиног Савета за унапређење положаја 

Рома и спровођење Декаде укључивања Рома; број 

пристиглих пријава ученика и студената ромске 

националне мањине за упис у средње, више и које су 

усвојиле локалне акционе планове за унапређење 

положаја Рома у ЈЛС; реализоване мере предвиђене 

Акционим планом за спровођење Стратегије за 

унапређивање положаја Рома у 2015. години 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА 

1. Назив органа 

државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПОМОЋ И ОБНОВУ ПОПЛАВЉЕНИХ ПОДРУЧЈА  

2. Вршилац дужности 

заменика директора 
Сандра Недељковић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за помоћ и обнову поплављених подручја ("Службени гласник РС", бр. 55/14, 110/14 и 

136/14), Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за потребе Владе и послове који су заједнички министарствима и 

посебним организацијама, а који се односе на: организовање и координацију послова у вези са пријемом и дистрибуцијом хуманитарне и друге 

помоћи упућене Републици Србији за угрожене у поплављеном подручју; припрему и достављање Влади периодичних извештаја о примљеној 

и дистрибуираној хуманитарној и другој помоћи упућеној Републици Србији за угрожене у поплављеном подручју, као и завршног извештаја о 

њеној расподели; припрему акта Владе о начину верификације штета садржаних у извештајима о процени штета јединица локалне самоуправе, 

односно акта о верификацији штета садржаних у извештајима о процени штета јавних предузећа и других облика организовања, чији је оснивач 

Република Србија; координацију послова припреме делимичних извештаја о процени штете на подручју погођеном поплавама; прикупљање 

података од надлежних органа и других субјеката и припрему извештаја за Владу о процењеној укупној штети и његово објављивање на својој 

интернет страници; организовање, координацију и припрему државних програма обнове; координацију послова праћења и извештавања о 

спровођењу државног програма обнове и припрему акта Владе о начину извештавања о реализацији тих програма, анализу затеченог стања 

настале штете и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава, односно дејства клизишта као и предузимање мера и координација 

активности у циљу њихове превенције, као и друге послове одређене законом или прописом Владе. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 

број 
Назив Верификација 

Референтни 

документ 
Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Обнова земље од последица 

поплава  

Влада   05  5.400.000.000 РСД  (45.000.000 EUR)  

01  29.772.000 РСД   
 

Релизација, санација и завршетак обнове свих објеката 

идентификованих у државним програмима обнове , а везани су 

за поплаве у 2014. години; завршетак обнове из финансијска 

контрибуције Фонда солидарности Европске уније 

1.ПА.1 Реализација Фонда 

солидарности Европске 

уније 

Влада   

 
05  5.400.000.000 РСД  (45.000.000 EUR)  

 

Завршетак обнове објеката идентификованих државним 

програмима обнове из средстава Фонда солидарности 

Европске уније тј. спроведен Споразум о поверавању 

спровођења одлуке Комисије од 13. марта 2015. године 

којом се додељује финансијска контрибуција из Фонда 

солидарности ЕУ за финансирање хитних операција и 

операција опоравка које су настале као последица 

катастрофе изазване великим пооплавама у Србији, 

односно исплаћена средства наведеним субјектима из 

Споразума. 
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