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I. МИНИСТАРСТВА 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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; учествовање у 
управљању банкама, друштвима за осигурање и другим финансијским иснтитуцијама чији је акционар 
Република Србија, као и организовање и спровођење поступка продаје акција у истим; 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 
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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 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 давању гаранције 
Републике Србије у корист Немачке 
развојне банке КfW, Франкфурт на 
Мајни, по задужењу Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије”, Београд 
(Пројекат обновљиве енергије 
Костолац-ветропарк)  

Зајам у износу од 80.000.000 евра 
за потребе Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
ветропарка у Костолцу  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму између Републике 
Србије и Немачке развојне банке 
(КfW) - Програм подстицања 
обновљиве енергије: Развој тржишта 
биомасе у Републици Србији (прва 
компонента) 

Зајам у износу до 40.000.000 евра 
за финансирање инвестиција 
заинтересованих и пријављених 
топлана/општина за коришћење 
обновљивих извора енергије у 
производњи топлотне енергије  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији (Пројекат 
техничко - путничке станице (ТПС) 
Земун - фаза 1) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и 
развој  

Зајам у износу до 30.000.000 евра 
за потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за изградњу потребних 
објеката, колосека, постројења, 
опреме и инсталација за превоз 
путника на локацији ТПС Земун  

 
 

НЕ  01. 2018.  

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о играма на срећу  

Изменама и допунама Закона о 
играма на срећу омогућило би се 
увођење перманентног 
електронског надзора, чиме би се 
стварају услови да се: • 
континуирано прати промет, као и 
начин утврђивања основице за 
обрачун накнада, обрачун висине 
накнада и плаћања накнада за 
игре на срећу; • врши надзор над 
свим локацијама, сваког легалног 
приређивача на којима исти 
приређује игре на срећу; • умреже 
сви аутомати за игре на срећу и 
сва уплатно-исплатна места 
кладионица; Претходни услов за 
ефикаснији рад и успешну 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

примену законских одредби је рад 
овлашћене лабораторије од 
стране министра финансија, да 
врши: • контролу испуњености 
информатичких карактеристика 
аутомата и карактеристика 
информационог система за 
приређивање посебних игара на 
срећу на аутоматима и посебних 
игара на срећу – клађење коју би 
вршила лабораторија овлашћена 
од стране министра финансија, 
без чијих уверења правно лице не 
би могло да добије одобрење за 
приређивање истих; • контролу 
испуњености карактеристика 
информационог система 
приређивача игара на срећу преко 
средстава електронске 
комуникације (такозване on-line 
игре на срећу), коју би такође 
вршила лабораторија овлашћена 
од стране министра финансија, 
без чијих уверења правног лице не 
би могло да добије одобрење за 
приређивање истих. Наведене 
активности олакшале би теренску 
контролу, односно значајно би 
унапредиле risk managment и 
учиниле транспарентним и 
доступним информације играчима 
о томе који приређивачи имају 
одобрење за обављање 
делатности, уз истовремено 
омогућавање приступа подацима о 
приређивачима другим државним 
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

органима који врше контролу на 
терену.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о девизном 
пословању (ЈП)  

Либерализација улагања у 
краткорочне хартије од вредности 
и краткорочног задуживања 
резидената у иностранству, у 
складу са обавезама преузетим 
ССП-ом  

 
 

ДА  03. 2018.  

6 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о државном концесионалном 
зајму за Пројекат изградње 
београдске обилазнице (деоница: 
мост преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ Поток) између 
Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export-Import 
банке као зајмодавца 

Концесионални зајам у износу од 
1.436.850.000 CNY (кинеских јуана) 
за финансирање Пројекта 
изградње београдске обилазнице 
око Београда на аутопуту Е70/Е75 
(деоница: мост преко реке Саве 
код Остружнице-Бубањ Поток) 
(Сектори 4,5 и 6) аранжман са 
кинеском банком  

 
 

НЕ  03. 2018.  

7 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Народне 
Републике Кине о обезбеђењу 
Републици Србији концесионалног 
зајма НР Кине за Пројекат изградње 
обилазнице око Београда (деоница: 
мост преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ Поток) 

Концесионални зајам у износу од 
1.436.850.000 CNY (кинеских јуана) 
за финансирање Пројекта 
изградње обилазнице око 
Београда на аутопуту Е70/Е75 
(деоница: мост преко реке Саве 
код Остружнице-Бубањ Поток) 
(Сектори 4,5 и 6) - међувладин 
аранжман  

 
 

НЕ  03. 2018.  

8 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног финансијског уговора 
између Републике Србије и Европске 

Зајам у износу до 134.000.000 
евра за реконструкцију железничке 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвестиционе банке (Пројекат 
реконструкције железничке пруге 
Ниш-Димитровград)  

пруге Ниш - Димитровград  

9 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Додатно 
финансирање за Пројекат Други 
зајам за здравство) између 
Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој  

Зајам у износу до 25.000.000 евра 
додатних средстава за текуће 
пројекте у области здравства  

 
 

НЕ  04. 2018.  

10 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији између 
Републике Србије и Чешке експортне 
банке, за задуживање ЈП ПЕУ 
„Ресавица” (Пројекат експлоатације 
лежишта угља источног поља јаме 
РМУ „Соко”)  

Зајам у износу до 10.000.000 евра 
код Чешке експортне банке, за 
потребе ЈП ПЕУ „Ресавица”, уз 
државну гаранцију, за 
финансирање набавке рударске 
опреме и услуга за експлоатацију 
лежишта угља РМУ „Соко”  

 
 

НЕ  04. 2018.  

11 Предлог 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), преко пословних 
банака  

 
 

НЕ  05. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Партнерство за 

Обезбеђење зајма у износу до 
22.000.000 евра за финансирање 
програма локалног партнерства  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

локални развој)  

13 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Додатно 
финансирање за Пројекат Аутопут 
Коридор 10 (Е-75 и Е-80)  

Обезбеђење зајма у износу до 
40.000.000 евра недостајућих 
средстава за завршетак текућих 
пројеката  

 
 

НЕ  05. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Други програмски 
зајам за развојне политике у области 
јавних расхода и јавних предузећа) 
између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и 
развој 

Програмски зајам у износу до 
200.000.000 УСД за развој јавних 
финансија и јавних предузећа 
ДПЛ-2  

 
 

НЕ  05. 2018.  

15 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Пројекат 
реформе финансијских институција у 
државном власништву) између 
Републике Србије и Међународне 
банке за обнову и развој  

Зајам у износу до 50.000.000 УСД 
за реформу финансијских 
институција у државном 
власништву  

 
 

НЕ  05. 2018.  

16 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на 
имовину  

Измена предмета опорезивања, 
пореске основице и других 
елемената за опорезивање, у 
циљу доследнијег опорезивања 
сходно економској моћи обвезника  

 
 

НЕ  06. 2018.  

17 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Програм за 

Програмски зајам у износу до 
50.000.000 УСД за унапређење 

 НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

унапређење услуга е - управе) 
између Републике Србије и 
Међународне банке за обнову и 
развој  

услуга, доступности и ефикасности 
јавних служби  

 

18 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о пореском поступку 
и пореској администрацији  

Поједине одредбе закона је 
неопходно прецизирати, односно 
извршити правнотехничко 
усаглашавање појединих 
одредаба, како би се примена 
закона реализовала са што мање 
тумачења и на тај начин 
допринело бржем спровођењу 
пореског поступка и ефикаснијем 
раду пореске администрације, као 
и већој доследности у примени 
закона  

 
 

НЕ  06. 2018.  

19 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о финансирању 
политичких активности (АП)  

Изменама и допунама закона 
врши се јасно разграничење 
обавеза Агенције, Државне 
ревизорске институције и других 
органа у поступку контроле 
политичких активности и субјеката 
и прецизно утврђују механизми за 
транспрентно финансирање 
политичких субјеката. Уводи се 
oбaвeза дирeктoрa Пoрeскe 
упрaвe дa у гoдишњи или 
вaнрeдни плaн пoрeскe кoнтрoлe 
уврсти дaвaoцe финaнсиjских 
срeдстaвa и других услугa 
пoлитичким субjeктимa у склaду сa 
извeштajeм Aгeнциje o 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финaнсирaњу пoлитичких 
aктивнoсти и субjeкaтa  

20 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Пројекат 
реконструкције и изградње локалне 
инфраструктуре у подручјима на 
мигрантској рути) 

Зајам у износу до 40.000.000 евра 
за побољшање услова за 
смештаја миграната  

 
 

НЕ  06. 2018.  

21 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму (Развој 
информационо-комуникационе 
инфраструктуре у основним и 
средњим школама у Републици 
Србији „Повезане школе”) између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке 

Зајам у износу до 70.000.000 евра 
за развој информационо - 
комуникационе инфраструктуре у 
школама у Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

22 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
аутопута Е-763 (деоница Прељина - 
Пожега) између Владе Републике 
Србије као зајмопримца и кинеске 
Export - Import банке као зајмодавца 

Зајам у износу до 445.000.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 (деоница 
Прељина - Пожега)  

 
 

НЕ  06. 2018.  

23 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног споразума о зајму између 
Владе Републике Србије и Банке за 
развој Савета Европе (Пројекат 
изградње Универзитетске дечје 

Обезбеђење зајма у износу до 
45.000.000 евра за финансирање 
изградње Универзитетске дечје 
клинике Тиршова  

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

15 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

клинике Тиршова)  

24 Предлог закона о јавним набавкама 
(ЈП) 

Потпуно усклађивање са правном 
тековином Европске уније у 
области јавних набавки  

 
 

НЕ  06. 2018.  

25 Предлог закона о завршном рачуну 
буџета Републике Србије за 2017. 
годину  

Утврђују се укупно остварени 
приходи и примања и расходи и 
издаци, финансијски резултат 
буџета Републике Србије 
(буџетски дефицит или суфицит) и 
рачун финансирања  

 
 

НЕ  06. 2018.  

26 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. 2018.  

27 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму (Пројекат изградње 
аутопута Ниш-Плочник-Мердаре I 
фаза) између Републике Србије и 
Европске банке за обнову и развој  

Зајам у износу до 100.000.000 
евра за финансирање изградње 
аутопута Ниш-Плочник-Мердаре  

 
 

НЕ  07. 2018.  

28 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму (Пројекат 
модернизације пореске 
администрације) између Републике 
Србије и Међународне банке за 

Зајам у износу до 50.000.000 УСД 
за модернизацију и унапређење 
капацитета Пореске управе  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

обнову и развој  

29 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист изабране 
пословне банке, за измирење 
обавеза Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије” Београд, 
по основу Уговора о дугорочном 
кредиту за Пројекат одсумпоравања 
ТЕНТ Б  

Зајам у износу до 130.000.000 
евра код пословне банке, за 
потребе Јавног предузећа 
„Електропривреда Србије” 
Београд, уз државну гаранцију, за 
финансирање Пројекта 
одсумпоравања ТЕНТ Б  

 
 

НЕ  09. 2018.  

30 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
београдске обилазнице (деоница 
Бубањ Поток - Панчево) Сектор Ц 
између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export-Import 
банке као зајмодавца 

Зајам у износу до 510.000.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње београдске обилазнице 
(деоница Бубањ Поток-Панчево) 
Сектор Ц  

 
 

НЕ  09. 2018.  

31 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавној својини  

Законом ће се омогућити да 
аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе на 
једноставинији начин изврше упис 
права својине у јавној евиденцији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

32 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Пројекат 
изградње аутопута Ниш - Плочник - 
Мердаре I фаза (деоница Ниш - 
Плочник)  

Зајам у износу до 100.000.000 
евра за путну инфраструктуру  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

33 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о зајму између Републике 
Србије и Немачке развојне банке 
(КfW) - Програм подстицања 
обновљиве енергије: Развој тржишта 
биомасе у Републици Србији (друга 
компонента)  

Зајам у износу до 40.000.000 евра 
за финансирање инвестиција 
заинтересованих и пријављених 
топлана/општина за коришћење 
обновљивих извора енергије у 
производњи топлотне енергије  

 
 

НЕ  09. 2018.  

34 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат 
модернизације и реконструкције 
мађарско - српске железничке везе на 
територији Републике Србије, за 
деоницу Нови Сад - Суботица - 
државна граница између Владе 
Републике Србије као зајмопримца и 
кинеске Export - Import банке као 
зајмодавца  

Зајам у износу до 1.000.000.000 
УСД за финансирање Пројекта 
модернизације и реконструкције 
мађарско - српске железничке везе 
на територији Републике Србије, 
за деоницу Нови Сад - Суботица - 
државна граница  

 
 

НЕ  09. 2018.  

35 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
топлодалековода града Београда 
између Владе Републике Србије као 
зајмопримца и кинеске Export - Import 
банке као зајмодавца  

Зајам у износу до 193.375.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње београдског приградског 
топловода  

 
 

НЕ  09. 2018.  

36 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист изабране 
пословне банке, за измирење 
обавеза Јавног предузећа „Србијагас” 
Нови Сад, по основу Уговора о 
дугорочном кредиту за изградњу 
разводног гасовода Александровац - 
Брус - Копаоник - Рашка - Нови Пазар 

Зајам у износу до 20.000.000 евра 
код пословне банке, за потребе 
Јавног предузећа „Србијагас” Нови 
Сад, уз државну гаранцију, за 
наставак изградње разводног 
гасовода Александровац - Брус - 
Копаоник - Рашка - Нови Пазар - 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

- Тутин (II фаза) Тутин  

37 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији (Пројекат 
техничко - путничке станице (ТПС) 
Земун - фаза 2) између Републике 
Србије и Европске банке за обнову и 
развој  

Зајам у износу до 22.000.000 евра 
за потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за завршетак изградње 
потребних објеката, колосека, 
постројења, опреме и инсталација 
за превоз путника на локацији ТПС 
Земун  

 
 

НЕ  10. 2018.  

38 Предлог закона о потврђивању 
Оквирног финансијског уговора 
између Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Развој речне 
транспортне инфраструктуре) 

Зајам у износу до 100.000.000 
евра за финансирање пројеката из 
области речног транспорта  

 
 

НЕ  10. 2018.  

39 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о гаранцији између 
Републике Србије и Кувајтског фонда 
за арапски економски развој 
(Пројекат железничка станица 
Београд Центар - Фаза II) 

Зајам у износу до 18.000.000 KWD 
(кувајтских динара) за потребе 
„Инфраструктура железнице 
Србије” а.д., уз државну гаранцију, 
за наставак изградње станичне 
зграде железничке станице 
Београд Центар  

 
 

НЕ  10. 2018.  

40 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист Немачке 
развојне банке КfW, Франкфурт на 
Мајни, по задужењу Акционарског 
друштва „Електромрежа Србије”, 
Београд (Трансбалкански коридор 
Обреновац - Бајина Башта/Бајина 

Зајам у износу до 70.000.000 евра 
за потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
система за пренос електричне 
енергије у оквиру Трансбалканског 

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Башта - Пљевља (Црна Гора) - 
Вишеград (Босна и Херцеговина)  

коридора  

41 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о кредиту између Владе 
Републике Србије и Владе Републике 
Турске  

Зајам у износу до 16.000.000 евра 
за финансирање пројеката у 
области путне инфраструктуре у 
мање развијеним општинама 
(рехабилитација државног пута II 
реда, број 156 од Пазаришта до 
Тутина)  

 
 

НЕ  11. 2018.  

42 Предлог закона о давању гаранције 
Републике Србије у корист изабране 
пословне банке, за измирење 
обавеза Јавног предузећа 
,,Србијагас” Нови Сад по основу 
Уговора о дугорочном кредиту за 
изградњу гасовода на територији 
Републике Србије од границе са 
Републиком Бугарском до границе са 
Мађарском и другим суседним 
земљама са Републиком Србијом 

Зајам у износу до 70.000.000 евра 
код пословне банке, за потребе 
Јавног предузећа „Србијагас” Нови 
Сад, уз државну гаранцију, за 
изградњу гасовода на територији 
Републике Србије од границе са 
Републиком Бугарском до границе 
са Мађарском и другим суседним 
земљама  

 
 

НЕ  11. 2018.  

43 Предлог закона о потврђивању 
Финансијског уговора између 
Републике Србије и Европске 
инвестиционе банке (Гасна 
интерконекција Србија-Бугарска)  

Зајам у износу до 25.000.000 евра 
за гасну интерконекцију Србија - 
Бугарска  

 
 

НЕ  12. 2018.  

44 Предлог закона о потврђивању 
Уговора о зајму за Пројекат изградње 
постројења за прераду отпадних вода 
града Београда између Владе 

Зајам у износу до 275.000.000 УСД 
за финансирање Пројекта 
изградње постројења за прераду 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије као зајмопримца и 
кинеске Export - Import банке као 
зајмодавца 

отпадних вода града Београда  

45 Предлог закона о буџетском систему Уређивање планирања, припреме, 
доноошења и извршења буџета 
Републике Србије, аутономних 
покрајина и јединица локалне 
самоуправе, као и припрема и 
доношење финансијских планова 
организација за обавезно соц 
ијално осигурање, и друга питања 
од значаја за буџетски систем  

 
 

НЕ  12. 2018.  

46 Предлог закона о буџету Републике 
Србије за 2019. годину са предлозима 
Одлука о давању сагласности на 
финансијске планове Републичког 
фонда за здравствено осигурање, 
Фонда за пензионо и инвалидско 
осигурање, Националне салужбе за 
запошљавање и Фонда за социјално 
осигурање војих осигураника, за 
2019. годину 

Уређују се приходи и примања, 
расходи и издаци буџета 
Републике Србије за 2019. годину, 
његово извршавање, обим 
задуживања, управљање јавним 
дугом, коришћење донација, 
пројектних зајмова и права и 
обавезе корисника буџетских 
средстава  

 
 

НЕ  12. 2018.  

47 Предлог закона о фискалним касама 
(АП)  

Доношење закона омогућиће 
имплементацију савремених 
техничких решења која ће 
створити услове за праћење 
оствареног промета преко 
фискалне касе on line од стране 
надлежних органа, чиме се 
стварају услови за сузбијање сиве 

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

21 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

економије  

48 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о дувану  

Изменама се прецизирају поједина 
законска решења која се односе 
на производњу и промет дувана и 
дуванских производа, чиме се 
стварају услови за ефикаснију 
борбу против кријумчарења 
дувана, којим ће се обезбедити 
враћање тржишта дувана и 
дуванских производа у легалне 
токове  

 
 

ДА  12. 2018.  

49 Предлог закона о накнадама за 
коришћење јавних добара (АП) (ЕРП)  

Законом ће се обухватити 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. Прописаће се врсте 
накнада за коришћење јавних 
добара, обвезник, висина, односно 
елементи за утврђивање висине 
накнаде, начин утврђивања и 
плаћања накнаде, припадност 
прихода, као и надлежност за 
контролу и наплату  

 
 

НЕ  12. 2018.  

50 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о републичким 
административним таксама  

Измене закона на иницијативу 
других министарстава, а на основу 
измена прописа из њихове 
надлежности у којима је прописана 
обавеза плаћања таксе  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

51 Закон о Царинској тарифи  Усклађивање са Царинском 
тарифом Европске уније, по 
ступању у чланство СТО  

 
 

ДА  12. 2018.  

52 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Народне Републике 
Кине о сарадњи и узајмној помоћи у 
царинским питањима  

Уређује се област размене 
информација у циљу борбе против 
сузбијања разних видова 
кријумчарења, олакшања и 
убрзања промета робе и путника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

53 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о порезима на 
употребу, држање и ношење добара  

Измена критеријума и мерила за 
опорезивање порезом на употребу 
моторних возила, у циљу 
доследнијег опорезивања 
сразмерно економској моћи 
обвезника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

54 Предлог закона о инвестиционим 
фондовима  

Отклањање проблема у пракси у 
погледу примене Закона о 
инвестиционим фондовима и 
усклађивање законодавног оквира 
са ЕУ прописима  

 
 

ДА  12. 2018.  

55 Предлог закона о алтернативним 
инвестиционим фондовима  

Креирање регулаторног оквира за 
материју алтернативних 
инвестиционих фондова, односно 
усклађивање законодавног оквира 
са ЕУ прописима  

 
 

ДА  12. 2018.  
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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 2017. години  

Члан 13. 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, 68/14-др. 
закон и 112/15)  

Усклађивање динарског износа 
из члана 13. став 3. Закона о 
доприносима за обавезно 
социјално осигурање  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 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), 
члана 21а став 2, члана 
83. став 4. тачка 1) и 
члана 85. став 1. тачка 10) 
Закона о порезу на 
доходак грађана 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години  

Члан 9. став 1. тач. 9), 12) 
и 13), члан 15а ст. 2, 4. и 
5, члан 18. став 1. тач. 1), 
2), 4), 5), 6) и 7), члан 21а 
став 2, члан 83. став 4. 
тачка 1) и члан 85. став 1. 
тачка 10) Закона о порезу 
на доходак грађана 
(„Службени гласник РС", 
бр. 24/01, 80/02, 80/02-др. 
закон, 135/04, 62/06, 65/06-
исправка, 31/09, 44/09, 
18/10, 50/11, 91/11-одлука 
УС, 7/12-усклађени 
динарски износи, 93/12, 
114/12-одлука УС, 8/13-
усклађени динарски 
износи, 47/13, 48/13-
исправка, 108/13, 6/14-
усклађени динарски 
износи, 57/14, 68/14-др. 
закона, 5/15-усклађени 
динарски износи, 112/15 и 
5/16-усклађени динарски 

Усклађивање динарских 
неопорезивих износа 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), 
члана 21а став 2, члана 83. 
став 4. тачка 1) и члана 85. 
став 1. тачка 10) Закона о 
порезу на доходак грађана  

 
 

НЕ  01. 2018.  



  

24 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

износи)  

3 Усклађени динарски 
износи акциза из члана 
40а став 1. тач. 4) до 8) 
Закона о акцизама 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години  

Члан 40в 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, 55/15 и 103/15) и 
20. Закона о изменама и 
допунама Закона о 
акцизама („Службени 
гласник РС", број 108/16)  

Динарски износи акциза на 
цигарете , усклађују се 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години. Усклађивање 
динарских износа акцизе на 
цигарете вршиће се почев од 1. 
јануара 2018. године, а по 
истеку календарске године у 
којој, према подацима 
републичког органа надлежног 
за послове статистике, индекс 
потрошачких цена прелази 2%.  

 
 

НЕ 01. 2018.  

4 Усклађени износи накнада 
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 2017. године  

 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта изградње 
топлодалековода града 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње топлодалековода 
града Београда  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Београда 

6 Закључак о усвајању 
Програма економских 
реформи за период 2018 - 
2020. година (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 од 2015. 
увела нови приступ у 
економском дијалогу кроз нови 
концепт тзв. европски семестар 
"Light" у оквиру кога се врши 
припрема и презентација 
документа Економски програм 
реформи (ЕРП). У току је 
четврти циклус израде 
документа ЕРП за период 
2018-2020. Део ЕРП се односи 
на средњорочни оквир 
макроекономске и фискалне 
политике, док је посебно 
поглавље посвећено 
приоритетним структурним 
реформама у Републици 
Србији.  

 
 

НЕ  01. 2018.  

7 Усклађени динарски 
износи из члана 56б став 
2. тачка 1) и став 3. Закона 
о порезу на додату 
вредност  

Члан 56б став 6. 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, 
83/15 и 108/16)  

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 2017. години. *Напомена: 
предметна одредба Закона о 
порезу на додату вредност 
примењиваће се до дана 
почетка примене закона о 
финансијској подршци 
породици са децом којим се 
уређује једнократна исплата 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

новчаних средстава на име 
куповине опреме за бебе  

8 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Е-763 (деоница 
Прељина-Пожега) (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)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-Пожега)  

 
 

НЕ  01. 2018.  

9 Усклађени динарски 
износи акциза из члана 9. 
став 1. тачка 1), тачка 2) 
алинеја трећа, тачка 3) 
алинеја четврта, тачка 4), 
тачка 5) алинеја четврта, 
тачка 6), тачка 7) алинеја 
трећа, члана 9. став 5, чл. 
12а, 14, 14а и члана 40а 
став 1. тачка 3) и члана 
40г Закона о акцизама 
годишњим индексом 
потрошачких цена у 2017. 
години  

Члан 17. ст. 1. и 5. и члан 
40в 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, 55/15 и 
103/15) и 20. Закона о 
изменама и допунама 
Закона о акцизама 
(„Службени гласник РС", 
број 108/16)  

Динарски износи акциза на 
деривате нафте, биогорива и 
биотечности, алкохолна пића, 
пиво, кафу, течности за 
пуњење електронских цигарета 
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 2017. 
години. Усклађивање 
динарских износа акцизе на 
цигарете вршиће се почев од 1. 
јануара 2018. године, а по 
истеку календарске године у 
којој, према подацима 
републичког органа надлежног 
за послове статистике, индекс 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

потрошачких цена прелази 2%  

10 Oдлукa о образовању 
Комисије за израду 
предлога о утврђивању 
права на исплату девизне 
штедње 

Члан 9. ст. 1. и 3. Закона о 
регулисању јавног дуга 
Републике Србије по 
основу неисплаћене 
девизне штедње грађана 
положене код банака чије 
је седиште на територији 
Републике Србије и 
њиховим филијалама на 
територијама бивших 
република СФРЈ 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 108/16) 

Управа за јавни дуг на предлог 
Комисије утврђује право на 
исплату девизне штедње на 
основу података и 
документације која јој је 
достављена. У поступку 
утврђивања права на исплату 
девизне штедње, Комисија 
може предузимати додатне 
активности ради провере 
тачности података и 
документације која је 
достављена уз пријаву 
потраживања. Одлуком о 
образовању Комисије одређују 
се основни задаци Комисије  

 
 

НЕ  01. 2018.  

11 Уредба о сервисирању 
девизне штедње 
положене у филијалама 
Југобанке Југбанке а.д. 
Косовска Митровица  

Члан 21а Закона о 
изменама и допунама 
Закона о регулисању 
јавног дуга Савезне 
Републике Југославије по 
основу девизне штедње 
грађана („Службени 
гласник РС”, бр. 108/2016) 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 
36/2002 и „Службени 
гласник РС”, бр. 80/2004, 
101/2005, 108/2016)  

Отклањање застоја у 
сервисирању исплата девизне 
штедње грађана положене код 
Југобанке Југбанке а.д. 
Косовска Митровица, који је 
настао престанком важности 
Уредбе  

 
 

НЕ  01. 2018.  

12 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 

Члан 18. став 1. Закона о 
регулисању јавног дуга 

Продужавање рока за пријаву 
потраживања за додатних 

 НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

поступку за утврђивање 
права на исплату девизне 
штедње грађана  

Републике Србије по 
основу неисплаћене 
девизне штедње грађана 
положене код банака чије 
је седиште на територији 
Републике Србије и 
њиховим филијалама на 
територијама бивших 
република СФРЈ 
(„Службени гласник РСˮ, 
брoj 108/16) и члана 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 и 44/14)  

годину дана, померање рокова 
за наплату обвезница; као 
доказ о поседовању старе 
девизне штедње признаје се 
осим штедне књижице и 
картица девизног рачуна; 
одређене одредбе закона су 
додатно појашњене, у циљу 
избегавања потребе за 
тумачењем.  

 

13 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 
финансирање Пројекта 
реконструкције 
железничке пруге Ниш-
Димитровград и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције железничке 
пруге Ниш-Димитровград и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  01. 2018.  

14 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-

Обезбеђење недостајућих 
средстава за завршетак 
текућих пројеката и правног 

 
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за додатно 
финансирање Пројекта 
Аутопут Коридор 10 (Е-75 
и Е-80) и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

основа за вођење преговора  

15 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат Други зајам за 
здравство 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 додатних 
средстава за текуће пројекте у 
области здравства и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  02. 2018.  

16 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
београдске обилазнице 
(деоница: мост преко реке 
Саве код Остружнице - 
Бубањ Поток) (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) 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница: мост 
преко реке Саве код 
Остружнице - Бубањ Поток) и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  02. 2018.  

17 Одлука о износима 
просечних пондерисаних 

Члан 10. став 9. Закона о 
акцизама („Службени 

Утврђује се износ просечне 
пондерисане малопродајне 

 НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

малопродајних цена и 
минималних акциза за 
дуванске прерађевине  

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, 55/15 103/15 и 
108/16) a у вези члана 19. 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
акцизама („Службени 
гласник РС”, број 108/16)  

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 периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 
2017. године  

 

18 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 
финансирање Пројекта 
реконструкције 
железничке пруге Ниш-
Димитровград и усваја 
Нацрт финансијског 
уговора (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције железничке 
пруге Ниш-Димитровград и 
правног основа за потписивање 
Финансијског уговора  

 
 

НЕ  02. 2018.  

19 Закључак којим се усваја 
нацрт Уговор о пружању 
правних услуга 
саветовања и заступања у 
вези са емитовањем 
државних хартија од 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

вредности Републике 
Србије на међународном 
финансијском тржишту, и 
овлашћује се министар 
финансија да у име Владе 
потпише уговор  

7/14-УС и 44/14)  

20 Уредба о условима и 
начину ангажовања 
оператера за 
приређивање класичних 
игара на срећу и агената 
за продају срећака  

Члан 19. став 6. Закона о 
играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

Државна лутрија Србије може, 
уз претходну сагласност Владе, 
да за приређивање одређених 
класичних игара на срећу 
ангажује одређена правна лица 
- оператере. Оператерима, у 
смислу овог закона, сматрају се 
правна лица која, у име и за 
рачун Државне лутрије Србије, 
приређују поједине класичне 
игре на срећу. Државна лутрија 
Србије може да за продају 
срећака ангажује правна лица, 
предузетнике или физичка 
лица - агенте. Међусобна 
права и обавезе између 
Државне лутрије Србије и 
оператера, односно агената 
регулишу се уговором. Влада 
уређује начин и услове 
ангажовања оператера и 
агената из овог члана.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

21 Закључак којим се Влада 
упознаје са потребом 
потписивања и текстом 
Споразума о 

Члан 50. Оквирног 
споразума између 
Републике Србије и 
Европске комисије о 

Сузбијање неправилности и 
превара у поступању са 
финансијским средствима 
Европске уније подразумева 

 
 

НЕ 03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

административној 
сарадњи између Европске 
канцеларије за борбу 
против превара и 
Министарства финансија 
Републике Србије  

правилима за спровођење 
финансијске помоћи 
Европске уније Републици 
Србији у оквиру 
инструмента за 
претприступну помоћ 
(ИПА II) („Службени 
гласник РС – 
Међународни уговори”, 
број 19/14) и члан Члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

успостављање одговарајућег 
правног и институционалног 
оквира који ће омогућити 
ефикасну заштиту ових 
средстава. На тај начин земља 
кандидат за чланство у 
Европској унији показује 
спремност да пружи ефикасну 
заштиту финансијских 
интереса Европске уније, у 
једнакој мери и на исти начин 
на који се то чини за сопствена 
средства.  

22 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
циљева и активности из 
Стратегије за сузбијање 
неправилности и превара 
у поступању са 
финансијским средствима 
ЕУ у Републици Србији за 
период 2017 - 2020. 
године за претходну 
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) 

Министарство финансија, на 
крају првог квартала текуће 
године, извештава Владу о 
спровођењу циљева и 
активности из Стратегије за 
сузбијање неправилности и 
превара у поступању са 
финансијским средствима ЕУ у 
Републици Србији за период 
2017 - 2020. године  

 
 

НЕ 03. 2018.  

23 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 и 68/15) и 
члан 43. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Влада Републике Србије 
одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности, ако законом није 
друкчије одређено.  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

24 Одлука о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
други квартал 2018. 
године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 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. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

25 Уредба о одређивању 
кривичних дела за која се 
уз пријаву, односно захтев 
за добијање дозволе, 
односно одобрења за 
приређивање одређених 
игара на срећу подноси 
потврда о неосуђиваности 
одређених лица 

Члан 41. став 3. тачка 6), 
члан 72. став 1. тачка 7) и 
члан 87. став 1. тачка 7) 
Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон) 

Потврда надлежног државног 
органа да оснивач или члан 
правног лица - подносиоца 
пријаве, као и лице које у 
смислу закона којима се 
уређују области опорезивања 
дохотка грађана и добити 
предузећа има статус 
повезаног лица са учесником 
на јавном позиву, односно 
његовим оснивачем или 
чланом, није осуђиван за 
кривична дела предвиђена 
актом Владе, а у периоду од 
пет година који претходи 
подношењу пријаве  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

26 Одлука о динамици 
давања дозвола за 
приређивање посебних 
игара на срећу у 
играчницама 

Члан 37. став 3. Закона о 
играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон) 

Влада може дати највише 
десет дозвола за приређивање 
игара на срећу у играчницама. 
Дата дозвола се односи на 
једну играчницу. Динамику 
давања дозвола утврђује 
Влада на предлог 
Министарства 

 
 

НЕ  03. 2018.  

27 Закључак о усвајању 
Извештаја о раду буџетске 
инспекције  

Члан 91. став 3. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 4/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13- 
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17) 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)  

Министар доставља годишњи 
извештај о раду буџетске 
инспекције Влади, која га 
подноси Народној скупштини 
до 31. марта текуће за 
претходну буџетску годину, а у 
вези са извршеним 
инспекцијским контролама, на 
основу којих су буџетски 
инспектори констатовали 
неправилности и незаконитости 
приликом коришћења јавних 
средстава, предложеним 
мерама за елиминисање 
неправилности и поднетим 
захтевима за покретање 
пријава пред надлежним 
судовима сходно 
констатованим 
неправилностима  

 
 

НЕ  03. 2018.  

28 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница: мост 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
београдске обилазнице 
(деоница: мост преко реке 
Саве код Остружнице - 
Бубањ Поток) и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(ЕРП)  

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

преко реке Саве код 
Остружнице - Бубањ Поток) и 
правног основа за потписивање 
Уговора о зајму  

29 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Банком са 
развој Савета Европе у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
пројекта изградње 
Универзитетске дечје 
клинике Тиршова и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројекта 
изградње Универзитетске дечје 
клинике Тиршова и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

30 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Чешком 
експортном банком за 
задуживање ЈП ПЕУ 
,,Ресавица” уз давање 
државне гаранције за 
Пројекат експлоатације 
лежишта угља источног 
поља јаме РМУ „Соко” и 
усваја Нацрт уговора о 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Пројекта 
експлоатације лежишта угља 
источног поља јаме РМУ „Соко” 
и правног основа за 
потписивање Уговора о 
гаранцији  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

36 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

гаранцији имеђу 
Републике Србије и Чешке 
експортне банке (АП) 
(ЕРП) 

31 Уредба о ближим 
условима, начину и 
поступку за издавање 
дозволе за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама 

Члан 41. став 5. Закона о 
играма на срећу 
(„Службени гласник РС” 
бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

Дозвола за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама даје се на основу 
јавног позива, објављеног у 
дневној штампи, на начин и по 
поступку који утврди Влада. 
Накнада за дозволу не може 
бити мања од 500.000 евра на 
дан подношења пријаве на 
јавни позив. Влада ће у јавном 
позиву навести територију на 
којој ће бити лоцирана 
играчница, за коју ће издати 
дозволу за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама, у складу са 
законом којим се уређује 
равномерни регионални развој 
Републике Србије. Ближе 
услове за издавање дозволе 
утврђује Влада.  

 
 

НЕ  03. 2018.  

32 Закључак којим се 
одређује делегација за 
разговоре са 
потенцијалним 
инвеститорима у вези са 
емисијом обвезница 
(roadshow), овлашћују 

Члан 10. Закона о јавном 
дугу (,,Службени гласник 
РС”, бр. 61/05, 107/09, 
78/11 и 68/15)  

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

37 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

чланови делегације да 
прихвате одговарајуће 
понуде и услове за 
емисију обвезница и 
утврђују се опште 
информације у вези 
емисије  

33 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за додатно 
финансирање Пројекта 
Аутопут Коридор 10 (Е-75 
и Е-80) и усваја Нацрт 
финансијског 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 недостајућих 
средстава за завршетак 
текућих пројеката и правног 
основа за потписивање 
Финансијског уговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

34 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма (Други 
програмски зајам за 
развојне политике у 
области јавних расхода и 
јавних предузећа) и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности 
развојне политике у области 
јавних расхода и јавних 
предузећа и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

38 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

35 Закључак којим се усваја 
нацрт Уговора о 
ангажовању банака које ће 
вршити услуге продаје и 
друге финансијске услуге 
у вези са емитовањем 
државних ХОВ Републике 
Србије на међународном 
финансијском тржишту, и 
овлашћује се министар 
финансија да у име Владе 
потпише уговор  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  03. 2018.  

36 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат Други зајам за 
здравство и усваја Нацрт 
споразума о зајму  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 додатних 
средстава за текуће пројекте у 
области здравства и правног 
основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  03. 2018.  

37 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
Апекс кредитне линије 
III/Ц и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката малих 
и средњих предузећа и других 
приоритета и правног основа 
за вођење преговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

39 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

(ЕРП) 

38 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Програма реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
за период децембар 2015 
- децембар 2017. године 
(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)  

Влада Републике Србије је 
усвојила Програм реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
новембра 2015. године. У 
документу је предвиђено да 
Влада усваја и извештаје о 
реализацији на сваких шест 
месеци  

 
 

НЕ  03. 2018.  

39 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
финансирање Пројекта 
реформе финансијских 
институција у државном 
власништву и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
повећање ефикасности и 
управљања финансијским 
институцијама у државном 
власништву и смањење 
фискалног ризика и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

40 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
партнерства за локални 
развој и одређује састав 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 партнерстства за 
локални развој и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

40 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

делегације Републике 
Србије за преговоре 

41 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
финансирање Пројекта 
реформе финансијских 
институција у државном 
власништву и усваја 
Нацрт споразума о зајму 
(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)  

Обезбеђење средстава за 
повећање ефикасности и 
управљања финансијским 
институцијама у државном 
власништву и смањење 
фискалног ризика, и правног 
основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  04. 2018.  

42 Закључак којим се Влада 
упознаје са Проспектом, 
прихвата извештај са 
roadshow-а и усвајају 
пратећа документа  

Члан 7. и 24. 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)  

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности  

 
 

НЕ  04. 2018.  

43 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма (Други 
програмски зајам за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 активности 
развојне политике у области 
јавних расхода и јавних 
предузећа и правног основа за 
потписивање Споразума о 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

41 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

развојне политике у 
области јавних расхода и 
јавних предузећа) и усваја 
Нацрт споразума о зајму 
(АП) (ЕРП) 

зајму  

44 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта реконструкције и 
изградње локалне 
инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској 
рути 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 Пројекта 
реконструкције и изградње 
локалне инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској 
рути, и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

45 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница 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 Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-Пожега) и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

46 Уредба о издавању 
доплатне поштанске 

Члан 2. став 2. Закона о 
издавању доплатне 
поштанске марке 

Финансирање хуманитарних 
активности на унапређењу 
положаја најугроженијих 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

42 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

марке „КРОВ 2017”  („Службени гласник РС”, 
број 61/05)  

породица избеглих и интерно 
расељених лица - куповина 
кућа ради решавања стамбеног 
питања  

47 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. 2018.  

48 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
Апекс кредитне линије 
III/Ц и усваја Нацрт 
финансијског уговора (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката малих 
и средњих предузећа и других 
приоритета и правног основа 
за потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  

49 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
вођење преговора са 
Европском инвестиционом 
банком за обезбеђење 
зајма за финансирање 
Пројекта развоја 
информационо-
комуникационе 
инфраструктуре у 
основним и средњим 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Пројекта развоја 
информационо-комуникационе 
инфраструктуре у школама у 
Србији и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

43 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

школама у Републици 
Србији „Повезане школе” и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за вођење 
преговора 

50 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекат изградње 
београдске обилазнице 
(деоница: Бубањ Поток-
Панчево) Сектор Ц (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)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница: Бубањ 
Поток-Панчево) Сектор Ц  

 
 

НЕ  04. 2018.  

51 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
топлодалековода града 
Београда 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 Пројекта 
изградњетоплодалековода 
града Београда и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

52 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница Прељина-Пожега) и 
правног основа за потписивање 

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

44 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Пројекта изградње 
аутопута Е-763 (деоница 
Прељина-Пожега) и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(ЕРП)  

7/14-УС и 44/14)  Уговора о зајму  

53 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  05. 2018.  

54 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Европском 
инвестиционом банком за 
обезбеђење зајма за 
финансирање Пројекта 
развоја информационо-
комуникационе 
инфраструктуре у 
основним и средњим 
школама у Републици 
Србији „Повезане школе” и 
усваја Нацрт Финансијског 
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 Пројекта развоја 
информационо-комуникационе 
инфраструктуре у школама у 
Србији и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

55 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-

Преговарање ИСДА споразума 
са пословним банкама  

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

45 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

56 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница) (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)  

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике Србије, 
за деоницу Нови Сад-
Суботица-државна граница)  

 
 

НЕ  05. 2018.  

57 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта реконструкције и 
изградње локалне 
инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској 
рути и усваја Нацрт 
финансијског 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 Пројекта 
реконструкције и изградње 
локалне инфраструктуре у 
подручјима на мигрантској рути 
и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

58 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
партнерства за локални 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 партнерстства за 
локални развој и правног 
основа за потписивање 
Финансијског уговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

46 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

развој и усваја Нацрт 
финансијског уговора  

59 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Програм за унапређење 
услуга е-управе и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (AП) (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности и 
циљева Програма унапређења 
услуга, доступности и 
ефикасности јавних служби и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

60 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Европском 
банком за обнову и развој 
у вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  05. 2018.  

61 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Банком за 
развој Савета Европе у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање изградње 
Универзитетске дечје клинике 
Тиршова и правног основа за 
потписивање Уговора о зајму  

 
 

НЕ  05. 2018.  



  

47 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

пројекта изградње 
Универзитетске дечје 
клинике Тиршова и усваја 
Нацрт уговора о зајму (АП) 
(ЕРП)  

7/14-УС и 44/14)  

62 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. 2018.  

63 Усклађени динарски 
износи из Тарифе 
републичких 
адмиистративних такси  

Члан 28. Закона о 
републичким 
административним 
таксама („Службени 
гласник РС”, бр. 43/03, 
51/03-исправка, 61/05, 
101/05-др. закон, 5/09, 
54/09, 50/11, 70/11-
усклађени динарски 
износи, 55/12-усклађени 
динарски износи, 93/12, 
47/13-усклађени динарски 
износи, 65/13-др. закон, 
57/14-услађени динарски 
износи, 45/15-усклађени 
динарски износи, 83/15, 
112/15, 50/16-усклађени 
динарски износи и 61/17-
усклађени динарски 
износи)  

Усклађивање динарских износа 
такси из Одељка А Тарифе 
прописаних Законом о 
републичким 
административним таксама 
извршиће се у 2018. години 
применом индекса 
потрошачких цена, за период 
од 1. маја 2017. године до 30. 
априла 2018. године  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

64 Закључак о прихватању 
Извештаја о пословању 
слободних зона у 
Републици Србији за 2017. 
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 – 
исправка, 101/07 , 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14)  

Министарство надлежно за 
послове финансија подноси 
Влади једном годишње 
извештај о пословању у свим 
зонама у Србији, са предлогом 
мера.  

 
 

НЕ  05. 2018.  

65 Уредба о пословању са 
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. 2018.  

66 Одлука о врстама девиза 
у којима се плаћају 
републичке 
администартивне такса 
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”, 43/03, 51/03-
исправка, 61/05, 101/05-др. 
закон, 5/09, 54/09, 50/11, 
70/11-усклађени динарски 
износи, 55/12-усклађени 
динарски износи, 93/12, 
47/13-усклађени, 65/13-др. 
закон, 57/14-усклађени 
динарски износи, 45/15-
усклађени динарски 
износи, 83/15, 112/15, 

Утврђују се врсте девиза, 
односно ефективног страног 
новца у којима се за захтеве 
код ДКП надлежном органу у 
Републици Србији, такса плаћа 
у висини званичног средњег 
курса динара на дан 30. априла 
2018. године који служи за 
прерачунавање прописаних 
динарских износа такси у 
девизе  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

50/16-усклађени динарски 
износи 61/17-усклађени 
динарски износи)  

67 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат модернизације 
пореске администрације и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
модернизацију и унапређење 
капацитета Пореске управе, и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  06. 2018.  

68 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Немачком 
развојном банком KfW у 
вези са одобравањем 
кредита АД 
,,Електромрежа Србије” за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина), уз гаранцију 
Републике Србије и 
одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе АД ,,Електромрежа 
Србије”, уз државну гаранцију, 
за изградњу система за пренос 
електричне енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

50 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

(ЕРП)  

69 Закључак о усвајању 
Споразума са 
Међународном 
федерацијом рачуновођа 
(IFAC), ради одрицања од 
права на преводе 
Међународних стандарда 
ревизије на територији 
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)  

Закључује се Споразум са 
Међународном федерацијом 
рачуновођа (IFAC), како би 
били достављени ажурни 
преводи Међународних 
стандарда ревизије, ради 
њиховог објављивања у 
Службеном гласнику РС  

 
 

НЕ  06. 2018.  

70 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Програм за унапређење 
услуга е-управе и усваја 
Нацрт споразума о зајму 
(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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање активности и 
циљева Програма унапређења 
услуга, доступности и 
ефикасности јавних служби, и 
правног основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  06. 2018.  

71 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
топлодалековода града 
Београда и усваја Нацрт 
уговора о зајму  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Пројекта 
изградње топлодалековода 
града Београда и правног 
основа за потписивање 
Уговора о зајму  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

72 Фискална стратегија за 
2019. годину са 
пројекцијама за 2020. и 
2021. годину (АП) (ЕРП)  

Члан 27в. став 1. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и 99/16)  

Фискална стратегија утврђује 
краткорочне и средњорочне 
циљеве фискалне политике за 
три узастопне фискалне 
године. Фискална стратегија 
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. 2018.  

73 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Европском 
банком за обнову и развој 
у вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза и усваја 
Нацрт уговора о зајму (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза и 
правног основа за потписивање 
Уговора о зајму  

 
 

НЕ  06. 2018.  

74 Закључак којим се усваја 
Нацрт кредитне пријаве 
кинеској Export-Import 
банци за финансирање 
Пројекта изградње 
постројења за прераду 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Подношење пријаве за 
одобрење зајма за 
финансирање Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода града 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

отпадних вода града 
Београда 

7/14-УС и 44/14)  Београда  

75 Одлука о оснивању 
Kоординационoг тела за 
борбу против прања новца 
и финансирања тероризма  

Члан 70. став 1. Закона о 
спречавању прања новца 
и финансирања тероризма 
(„Службени гласник РС”, 
број 113/17) 

Оснива се Kоординационo 
тело, које учествује у 
доношењу Националне 
стратегије за борбу против 
прања новца и финансирања 
тероризма; координира 
активности из акционог плана 
за спровођење Националне 
стратегије за борбу против 
прања новца и финансирања 
тероризма; координира 
активности које су у вези са 
препорукама релеватних 
међународних тела за 
спречавање прања новца и 
финансирања тероризма у 
којима је Република Србија 
члан; утврђује и спроводи мере 
за побољшање сарадње и 
размене информација између 
надлежних органа у циљу 
унапређења система за борбу 
против прања новца и 
финансирања тероризма; 
прати примену Националне 
стратегије за борбу против 
прања новца и финансирања 
тероризма и акционих планова 
које су у вези са спречавањем 
прања новца и финансирања 
тероризма; иницира 
спровођење националне 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

процене ризика од прања 
новца и финансирања 
тероризма и координира 
активности у њеном 
спровођењу  

76 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
условима прибављања и 
отуђења непокретности 
непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у 
јавној својини 
ипоступцима јавног 
надметања и прикупљања 
писмених понуда  

Члан 35. Закона о јавној 
својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 (др. 
закон), 108/16)  

Изменом Уредбе уредиће се 
начин прибављања и отуђења 
других имовинских права које 
се налазе у јавној својини  

 
 

НЕ  06. 2018.  

77 Одлуке о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
трећи квартал 2018. 
године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 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. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга 

 
 

НЕ  06. 2018.  

78 Уредба о поступку, 
условима и начину 
располагања, управљања, 
чувања и преузимања 
непокретних и покретних 
ствари и других 

Члан 23. Закона о јавној 
својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16 (др. 
закон), 108/16)  

Уредбом ће се уредити 
поступак управљања и 
располагања другим 
имовинским правима у јавној 
својини  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

имовинских права  

79 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике Србије, 
за деоницу Нови Сад-
Суботица-државна граница и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  07. 2018.  

80 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са 
Међународном банком за 
обнову и развој у вези са 
одобравањем зајма за 
Пројекат модернизације 
пореске администрације и 
усваја Нацрт споразума о 
зајму (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)  

Обезбеђење средстава за 
модернизацију и унапређење 
капацитета Пореске управе, и 
правног основа за потписивање 
Споразума о зајму  

 
 

НЕ  07. 2018.  

81 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник), и правног основа за 

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (АП) (ЕРП) 

7/14-УС и 44/14)  вођење преговора  

82 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Немачком 
развојном банком (KfW) у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
пројекта Развој тржишта 
биомасе у Републици 
Србији (друга компонента) 
и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање коришћења 
обновљивих извора енергије у 
топланама у Републици 
Србији, како би поједине од 
њих прешле са фосилних 
горива на биомасу и 
коришћење геотермалних 
извора енергије и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  07. 2018.  

83 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представништву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница мост 
преко реке Саве код 
Остружнице-Бубањ Поток)  

84 Одлука о износима 
минималних акциза за 
дуванске прерађевине  

Члан 10. став 9. 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, 55/15 103/15 и 
108/16) a у вези члана 19. 
Закона о изменама и 
допунама Закона о 
акцизама („Службени 
гласник РС”, број 108/16)  

Утврђују се износ 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 периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 
2017. године  

 
 

НЕ  07. 2018.  

85 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
београдске обилазнице 
(деоница Бубањ Поток-
Панчево) Сектор Ц и 
одређује састав 
делегације Републике 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница Бубањ 
Поток-Панчево) Сектор Ц и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србије за вођење 
преговора (АП) (ЕРП)  

86 Усклађени износи 
наканаде 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, члан 45. ст. 
2. и 3, и члан 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 прво 
полугодиште 2018. године  

 
 

НЕ  07. 2018.  

87 Закључак о усвајању 
Извештаја о извршењу 
буџета Републике Србије 
за период од 1. јануара до 
30. јуна 2018. године  

Члан 76. став 1. и 3. 
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-др. закон, 103/15 и 
99/16)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) 

Усваја се извештај о извршењу 
буџета Републике Србије за 
период од 1. јануара до 30. јуна 
2018. године, којим се приказују 
укупно остварени приходи и 
примања од продаје 
нефинансијске имовине 
Републике Србије и укупно 
остварени расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и 
финансијске имовине, у 
наведеном периоду  

 
 

НЕ  07. 2018.  

88 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export-Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница Бубањ 
Поток-Панчево) Сектор Ц и 
правног основа за потписивање 

 
 

НЕ  08. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

београдске обилазнице 
(деоница Бубањ Поток-
Панчево) Сектор Ц и 
усваја Нацрт уговора о 
зајму (АП) (ЕРП)  

7/14-УС и 44/14)  Уговора о зајму  

89 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница и усваја Нацрт 
уговора о зајму (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
реконструкције и 
модернизације пруге на 
деоници Београд Центар - 
Стара Пазова и правног основа 
за потписивање Уговора о 
зајму  

 
 

НЕ  08. 2018.  

90 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
вођење преговора са 
Европском банком за 
обнову и развој у вези са 
задуживањем „Србија Воз” 
а.д. уз државну гаранцију 
(Пројекат техничко - 
путничке станице (ТПС) 
Земун - фаза 2) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије 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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за завршетак 
изградње потребних објеката, 
колосека, постројења, опреме и 
инсталација за превоз путника 
на локацији ТПС Земун, и 
правног основа за вођење 
преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

91 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
вођење преговора са 
Кувајтским фондом за 
арапски економски развој 
за задуживање 
„Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. уз 
давање државне гаранције 
(Пројекат железничка 
станица Београд Центар - 
Фаза 2) 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 Пројекта 
железничка станица Београд 
Центар -Фаза 2 и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  

92 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Eвропском 
банком за обнову и развој 
за задуживање 
Акционарског друштва за 
железнички превоз 
путника ,,Србија Воз”, 
Београд уз давање 
државне гаранције, 
(Пројекат техничко -
путничке станице (ТПС) 
Земун-фаза 2) 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 Пројекта 
техничко - путничке станице 
(ТПС) Земун - фаза 2 и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  

93 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 

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

Обезбеђење средстава за 
финансирање коришћења 

 НЕ  08. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

преговора са Немачком 
развојном банком (KfW) у 
вези са одобравањем 
кредита за финансирање 
пројекта Развој тржишта 
биомасе у Републици 
Србији (друга компонента) 
и усваја Нацрт уговора о 
зајму (АП) (ЕРП) 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

обновљивих извора енергије у 
топланама у Републици Србији 
, како би поједине од њих 
прешле са фосилних горива на 
биомасу и коришћење 
геотермалних извора енергије 
и правног основа за 
потписивање Уговора о зајму  

 

94 Закључак којим се усваја 
Нацрт уговора о давању 
гаранције Републике 
Србије у корист изабране 
пословне банке, за 
измирење обавеза Јавног 
предузећа 
„Електропривреда Србије” 
Београд, по основу 
Уговора о дугорочном 
кредиту за Пројекат 
одсумпоравања ТЕНТ Б 
(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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
одсумпоравања ТЕНТ Б и 
правног основа за потписивање 
Уговора о давању гаранције  

 
 

НЕ  08. 2018.  

95 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 
финансирање Пројекта 
развоја речне транспортне 
инфраструктуре и 
одређује састав 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Пројекта развоја 
речне транспортне 
инфраструктуре, и правног 
основа за вођење преговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

делегације Републике 
Србије за преговоре (АП) 
(ЕРП) 

96 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта изградње 
аутопута Ниш-Плочник-
Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник) и усваја Нацрт 
финансијског уговора (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Ниш-
Плочник-Мердаре I фаза (Ниш-
Плочник), и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  08. 2018.  

97 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Европском 
банком за обнову и развој 
у вези са задуживањем 
„Србија Воз” а.д. уз 
државну гаранцију 
(Пројекат техничко - 
путничке станице (ТПС) 
Земун-фаза 2) и усваја 
Нацрт уговора о гаранцији  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника 
„Србија Воз”, уз државну 
гаранцију, за завршетак 
изградње потребних објеката, 
колосека, постројења, опреме и 
инсталација за превоз путника 
на локацији ТПС Земун, и 
правног основа за потписивање 
Уговора о гаранцији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

98 Закључак којим се усваја 
Нацрт уговора о давању 
гаранције Републике 
Србије у корист изабране 
пословне банке, за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање изградње 
разводног гасовода 
Александровац-Брус-Копаоник-
Рашка - Нови Пазар - Тутин (II 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

измирење обавеза Јавног 
предузећа „Србијагас” 
Нови Сад, по основу 
Уговора о дугорочном 
кредиту за изградњу 
разводног гасовода 
Александровац-Брус-
Копаоник-Рашка- Нови 
Пазар-Тутин (II фаза) (АП) 
(ЕРП) 

7/14-УС и 44/14)  фаза) и правног основа за 
потписивање Уговора о давању 
гаранције  

99 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Немачком 
развојном банком KfW за 
задуживање АД 
„Електромрежа Србије” уз 
давање државне 
гаранције, за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина) и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
вођење преговора (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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
система за пренос електричне 
енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за давање 
вођење преговора  

 
 

НЕ  09. 2018.  

100 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Кувајтским 
фондом за арапски 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
железничка станица Београд 
Центар -Фаза 2 и правног 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

економски развој за 
задуживање 
„Инфраструктура 
железнице Србије” а.д. уз 
давање државне гаранције 
(Пројекат железничка 
станица Београд Центар - 
Фаза 2) и усваја Нацрт 
уговора о гаранцији имеђу 
Републике Србије и 
Кувајтског Фонда за 
арапски економски развој 

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

основа за потписивање 
Уговора о гаранцији  

101 Одлуке о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
четврти квартал 2018. 
године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 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. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга.  

 
 

НЕ  09. 2018.  

102 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. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

103 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. 2018.  

104 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Eвропском 
банком за обнову и развој 
за задуживање 
Акционарског друштва за 
железнички превоз 
путника ,,Србија Воз”, 
Београд уз давање 
државне гаранције, 
(Пројекат техничко -
путничке станице (ТПС) 
Земун-фаза 2) и усваја 
Нацрт уговора о гаранцији 
имеђу Републике Србије и 
Eвропске банке за обнову 
и 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-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта 
техничко -путничке станице 
(ТПС) Земун-фаза 2 и правног 
основа за потписивање 
Уговора о гаранцији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

105 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
оквирног зајма за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта развоја 
речне транспортне 
инфраструктуре и правног 
основа за потписивање 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирање Пројекта 
развоја речне транспортне 
инфраструктуре и усваја 
Нацрт финансијског 
уговора (АП) (ЕРП) 

7/14-УС и 44/14)  Финнсијског уговора  

106 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
управљању програмима 
претприступне помоћи 
Европске уније у оквиру 
инструмента за 
претприступну помоћ 
(ИПА II) за период 2014-
2020. године  

Члан 68. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 – 
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – 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, 
7/14 – УС и 44/14), а у вези 
са чл. 10. и 74. Оквирног 
споразума између 
Републике Србије и 
Европске комисије о 
правилима за спровођење 
финансијске помоћи 
Европске уније Републици 
Србији у оквиру 
инструмента за 
претприступну помоћ 
(ИПА II) („Службени 
гласник РС – 
Међународни уговори”, 
број 19/14) 

У складу са идентификованим 
потребама за унапређење 
функционисања система за 
децентрализованао/индиректно 
управљање средствима 
претприсупне помоћи Европске 
уније, током 2018. године биће 
потребно ревидирати правни 
оквир кроз измене и допуне 
односне уредбе (између 
осталог, у вези са 
спровођењем интерне ревизије 
у ИПА телима, прецизније 
уређење институционалног 
оквира и 
интеринституционалних односа 
у оквиру система итд.) 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

107 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Немачком 
развојном банком KfW у 
вези са одобравањем 
кредита АД 
,,Електромрежа Србије” за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина), уз државну 
гаранцију и усваја Нацрт 
гаранције за плаћање 
Републике Србије (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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе АД ,,Електромрежа 
Србије” , уз државну гаранцију, 
за изградњу система за пренос 
електричне енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за давање 
гаранције Републике Србије  

 
 

НЕ  09. 2018.  

108 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње аутопута Е-763 
(деоница 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)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
представништву у НР Кини  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

109 Закључак о измени 
Закључка којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Републиком 
Турском у вези са 
одобравањем кредита за 
финансирање пројеката у 
области путне 
инфраструктуре у мање 
развијеним општинама - I 
фаза и одређује састав 
делегације Републике 
Србије за преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање пројеката у 
области путне инфраструктуре 
у мање развијеним општинама-
I фаза и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  09. 2018.  

110 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Програма реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
за период децембар 2015 
- јун 2018. године (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)  

Влада Републике Србије је 
усвојила Програм реформе 
управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020 
новембра 2015. године. У 
документу је предвиђено да 
Влада усваја и извештаје о 
реализацији на сваких шест 
месеци.  

 
 

НЕ  10. 2018.  

111 Ревидирана Фискална 
стратегија за 2019. годину 
са пројекцијама за 2020. и 
2021. годину (АП) (ЕРП)  

Члан 31. став 1 тачка 1) 
подтачка 13) Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
број 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 и 99/16) 

Ревидирана Фискална 
стратегија утврђује 
краткорочне и средњорочне 
циљеве фискалне политике за 
три узастопне фискалне 
године. Ревидирана Фискална 
стратегија садржи 
средњорочне пројекције 
макроекономских и фискалних 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

агрегата и индикатора, 
смернице и циљеве економске 
и фискалне политике за 
средњорочни период, 
консолидовани буџет општег 
нивоа државе, стратегију 
управљања јавним дугом и 
слично.  

112 Закључак о усвајању 
Извештаја о извршењу 
буџета Републике Србије 
за период од 1. јануара до 
30. септембра 2018. 
године 

Члан 76. став 1. и 3. 
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-др. закон, 103/15 и 
99/16) Члан 43. став 3. 
Закона о Влади 
(„Службени гласник 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 извештај о извршењу 
буџета Републике Србије за 
период од 1. јануара до 30. 
септембра 2018. године, којим 
се приказују укупно остварени 
приходи и примања од продаје 
нефинансијске имовине 
Републике Србије и укупно 
остварени расходи и издаци за 
набавку нефинансијске и 
финансијске имовине, у 
наведеном периоду  

 
 

НЕ  10. 2018.  

113 Закључак којим се усваја 
Нацрт уговора о давању 
гаранције Републике 
Србије у корист изабране 
пословне банке, за 
измирење обавеза Јавног 
предузећа „Србијагас” 
Нови Сад, по основу 
Уговора о дугорочном 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
гасовода на територији 
Републике Србије од границе 
са Републиком Бугарском до 
границе са Мађарском и другим 
суседним земљама и правног 
основа за потписивање 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

кредиту за изградњу 
гасовода на територији 
Републике Србије од 
границе са Републиком 
Бугарском до границе са 
Мађарском и другим 
суседним земљама са 
Републиком Србијом (АП) 
(ЕРП) 

Уговора о давању гаранције  

114 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта гасне 
интерконекције Србија - 
Бугарска и одређује 
састав делегације 
Републике Србије за 
преговоре (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта гасне 
интерконекције Србија-
Бугарска и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  10. 2018.  

115 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Републиком 
Турском у вези са 
одобравањем кредита за 
финансирање пројеката у 
области путне 
инфраструктуре у мање 
развијеним општинама - I 
фаза и усваја Нацрт 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 пројеката у 
области путне инфраструктуре 
у мање развијеним општинама-
I фаза и правног основа за 
потписивање Споразума о 
зајму  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

споразума о зајму 

116 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Немачком 
развојном банком KfW за 
задуживање АД 
„Електромрежа Србије” уз 
давање државне 
гаранције, за 
Трансбалкански коридор 
Обреновац-Бајина 
Башта/Бајина Башта-
Пљевља (Црна Гора)-
Вишеград (Босна и 
Херцеговина) и усваја 
Нацрт гаранције за 
плаћање Републике 
Србије (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)  

Обезбеђење средстава за 
потребе Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, уз 
државну гаранцију, за изградњу 
система за пренос електричне 
енергије у оквиру 
Трансбалканског коридора и 
правног основа за давање 
гаранције Републике Србије  

 
 

НЕ  10. 2018.  

117 Закључак којим се 
утврђује Основа за 
преговоре са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
постројења за прераду 
отпадних вода града 
Београда 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 Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода града 
Београда и правног основа за 
вођење преговора  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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118 Закључак о усвајању 
консолидованог извештаја 
Републике Србије за 2017. 
годину  

Члан 78. Законa 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-др. закон, 103/15 и 
99/16) 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) 

Усваја се консолидовани 
извештај Републике Србије за 
2017. годину који се утврђује 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. 2018.  

119 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са Еврoпском 
инвестиционом банком у 
вези са одобравањем 
зајма за финансирање 
Пројекта гасне 
интерконекције Србија-
Бугарска и усваја Нацрт 
финансијског уговора (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)  

Обезбеђење средстава за 
финансирање Пројекта гасне 
интерконекције Србија-
Бугарска и правног основа за 
потписивање Финансијског 
уговора  

 
 

НЕ  11. 2018.  

120 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представништву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње београдске 
обилазнице (деоница 
Бубањ Поток-Панчево) 
Сектор Ц 

121 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње 
топлодалековода града 
Београда 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представнишву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  11. 2018.  

122 Закључак којим се 
прихвата Извештај са 
преговора са кинеском 
Export - Import банком за 
зајам за финансирање 
Пројекта изградње 
постројења за прераду 
отпадних вода града 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода града 
Београда и правног основа за 
потписивање Уговора о зајму  

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Београда и усваја Нацрт 
уговора о зајму 

123 Уредба о изменама 
Уредбе о количини 
расхода (кало, растур, 
квар и лом) на који се не 
плаћа ПДВ  

Члан 4. став 4. тачка 3) 
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, 83/15 и 
108/16)  

Усклађивање са прописима из 
области енергетике.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

124 Уредба о изменама 
Уредбе о критеријумима 
на основу којих се утврђује 
шта се, у смислу Закона о 
ПДВ, сматра претежним 
прометом добара у 
иностранство  

Члан 52. став 5. 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, 
83/15 и 108/16)  

Укидање обавезе употребе 
печата и прописивање да се 
вредност извезених добара 
утврђује на основу вредности 
укупног промета у претходних 
12 месеци.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

125 Закључак о усвајању 
Ревидираног Програма 
реформе управљања 
јавним финансијама 2016 - 
2020 (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)  

Усваја се Ревидирани Програм 
реформе управљања јавним 
финансијама 2016 - 2020  

 
 

НЕ  12. 2018.  

126 Усклађени износи пореза 
на употребу, држање и 
ношење добара  

Члан 27а Закона о 
порезима на употребу, 
држање и ношење добара 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 26/01, 80/02, 43/04, 
31/09, 101/10, 24/11, 

Сваке године у децембру 
месецу, за сврху плаћања 
пореза за наредну годину, 
врши се усклађивање износа 
пореза индексом потрошачких 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

100/11-усклађени 
динарски износи, 120/12-
усклађени динарски 
износи, 113/13-усклађени 
динарски износи, 68/14-др. 
закон, 140/14-усклађени 
динарски износи, 109/15- 
усклађени динарски 
износи, 112/15 и 105/2016 
- усклађени динарски 
износи)  

цена за претходних 12 месеци  

127 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 
представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
изградње постројења за 
прераду отпадних вода 
града Београда 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представнишву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  12. 2018.  

128 Закључак којим се усваја 
Нацрт писма за 
овлашћена лица за 
повлачење средстава 
зајма и овлашћује шеф 
дипломатско-конзуларног 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Овлашћивање лица за 
повлачење средстава зајма, 
као и лица за пријем писмена у 
нашем представништву у НР 
Кини  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

представништва 
Републике Србије у 
Народној Републици Кини 
за пријем писмена у вези 
са Уговором о зајму за 
финансирање Пројекта 
модернизације и 
реконструкције мађарско-
српске железничке везе на 
територији Републике 
Србије, за деоницу Нови 
Сад-Суботица-државна 
граница  

7/14-УС и 44/14)  

129 Уредба о измени Уредбе о 
извршавању Закона о 
порезу на додату вредност 
на територији Аутономне 
покрајине Косово и 
Метохија за време важења 
Резолуције Савета 
безбедности ОУН број 
1244  

Члан 61. 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, 
83/15 и 108/16)  

Измена места промета 
телекомуникационих услуга  

 
 

НЕ  12. 2018.  

130 Одлуке о емисији 
дугорочних државних 
хартија од вредности за 
први квартал 2019. године  

Члан 5. став 3. Закона о 
јавном дугу („Службени 
гласник РС”, бр. 61/05, 
107/09, 78/11 и 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, 

Влада одлучује о емитовању 
дугорочних државних хартија 
од вредности. Колико ће 
одлука бити у овом периоду 
зависи од потреба 
финансирања буџетског 
дефицита и рефинансирања 
јавног дуга.  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

131 Уредба о усклађивању 
номенклатуре Царинске 
тарифе за 2019. годину  

Члан 3. став 8. Закона о 
Царинској тарифи 
(„Службени гласник 
РС”,62/05, 61/07, 5/09)  

Усклађивање са Комбинованом 
номенклатуром ЕУ за 2019. 
годину  

 
 

ДА  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о начину и 
садржају извештавања о 
планираним и извршеним 
расходима за плате у 
буџетима јединица локалне 
власти у 2018. години  

Члан 40. став 6. Закона о буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 
113/17)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о начину и 
садржају извештавања о 
планираним и извршеним 
расходима за плате директних 
и индиректних корисника 
буџета Републике Србије у 
2018. години  

Члан 40. став 6. Закона о буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 
113/17)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

3 Правилник о плану подрачуна 
консолидованог рачуна 
трезора  

Члан 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, 68/15-др. 

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

закон, 103/15 и 99/16)  

4 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 2018. 
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, 68/14-др. закон и 
112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

5 Износ највише годишње 
основице доприноса за 
обавезно социјално 
осигурање за 2017. 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, 68/14-др. закон и 
112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

6 Износ месечне основице 
доприноса за обавезно 
здравствено осигурање за 
лица за која се средства за 
уплату доприноса обезбеђују 
у буџету Републике за 2018. 
годину  

Члан 35б 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, 68/14-др. закон и 112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

7 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, 68/14-др. закон и 
112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

8 Правилник о садржају, 
роковима и поступку 
достављања инвестиционе 
документације (ЕРП)  

Члан 7. уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

9 Износ процењене највише 
годишње основице доприноса 
за обавезно социјално 
осигурање за 2018. 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, 68/14-др. закон и 112/15)  

 
 

НЕ  01. 2018.  01. 2018.  

10 Правилник о ближим 
условима, начину, 
критеријумима и мерилима за 
рангирање капиталних 
пројеката (ЕРП)  

Члан 22. Уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник о ближим 
условима, начину, 
критеријумима и мерилима за 
оцењивање и селекцију 
капиталних пројеката (ЕРП)  

Члан 13. Уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

12 Правилник о начину 
утврђивања испуњености 
услова за добијање одобрења 
за приређивање посебних 
игара на срећу - клађење 

Члан 87. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

13 Правилник о начину 
утврђивања испуњености 
услова за добијање 

Чл. 108, 109. и 114. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

сагласности, приређивање и о 
начину извештавања о 
резултатима наградне игре у 
роби и услугама 

Закон)  

14 Правилник о начину вођења 
обавезних евиденција о 
оствареном промету у 
кладионицама 

Члан 96. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

15 Правилник о садржини 
евиденције о основицама за 
плаћање и обрачунавање 
накнаде за приређивање 
посебних игара на срећу у 
играчницама и напојницама и 
о садржини месечног 
обрачуна накнаде за 
приређивање тих игара 

Члан 60. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

16 Правилник о облику и 
садржини посебне ознаке за 
играчницу, аутомат клуб и 
кладионицу  

Чл. 48, 79. и 94. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

17 Правилник о начину вођења 
обавезних евиденција о 
оствареном промету по 
аутомату  

Члан 81. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

18 Правилник о начину 
утврђивања испуњености 
услова за добијање одобрења 
за приређивање игара на 
срећу на аутоматима  

Члан 72. Закона о играма на срећу („Службени 
гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

19 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
платама и другим примањима 
запослених у Министарству 
финансија - Пореска управа  

Члан 167. ст. 4. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији („Службени гласник РС” 
бр. 88/09 ... 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  12. 2018.  

20 Правилник о начину вођења 
базе података о лицима која 
су остварила добитак код 
приређивача игара на срећу 

Члан 116. став 1. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

21 Правилник о поступку 
активирања средстава 
наменског депозита или 
банкарске гаранције  

Члан 131. став 3. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

22 Правилник о начину 
обавештавања физичких и 
правних лица о свакој 
промени на листи означених 
лица од стране Управе  

Члан 4. став 4. Закона о изменама и допунама 
Закона о ограничавању располагања имовином у 
циљу спречавања тероризма („Службени гласник 
РС”, бр. 29/15 и 113/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  01. 2018.  

23 Правилник о ближим 
условима, односно садржини 

Члан 115. став 2. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

правила игара на срећу Закон)  

24 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
облику, садржини и начину 
вођења евиденције о ПДВ  

Члан 46. став 2. 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, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

25 Правилник о садржају 
Интегрисане базе капиталних 
пројеката (ЕРП)  

Члан 4. уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

26 Правилник о облику и 
садржини налепнице за 
означавање и регистрацију 
столова, аутомата и уплатно - 
исплатних места  

Чл. 47, 78. и 93. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

27 Правилник о садржају пореске 
пријаве за обрачун пореза на 
добит по одбитку на приходе 
и накнаде које остварују 
нерезидентна и резидентна 
правна лица  

Члан 40. став 16. Закона о порезу на добит 
правних лица ("Службени гласник РС", бр. 
25/01,80/02,80/02-др. закон, 
43/03,84/04,18/10,101/11,119/12,47/13,108/13,68/14-
др. закон,142/14,91/15-аутентично тумачење и 
112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

28 Правилник о обавези 
достављања обавештења 
надлежном пореском органу 
за инвестиционо злато  

Члан 6. Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник РС”, 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 
93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

29 Правилник о садржају пореске 
пријаве за обрачун пореза на 
добит правних лица  

Члан 63. став 9. Закона о порезу на добит правних 
лица ("Службени гласник РС", бр. 
25/01,80/02,80/02-др. закон, 
43/03,84/04,18/10,101/11,119/12,47/13,108/13,68/14-
др. закон,142/14,91/15-аутентично тумачење и 
112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

30 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
одређивању случајева у 
којима нема обавезе 
издавања рачуна и о 
рачунима код којих се могу 
изоставити поједини подаци  

Члан 45. 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, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

31 Правилник о садржају 
пореског биланса и другим 
питањима од значаја за начин 
утврђивања пореза на добит 
правних лица  

Члан 63. став 9. Закона о порезу на добит правних 
лица ("Службени гласник РС", бр. 
25/01,80/02,80/02-др. закон, 
43/03,84/04,18/10,101/11,119/12,47/13,108/13,68/14-
др. закон,142/14,91/15-аутентично тумачење и 
112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

32 Правилник о ближим 
условима за спровођење 
аудио видео надзора, чување 
документације и обезбеђење 
телесне заштите у 
играчницама  

Члан 54. став 5. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

33 Правилник о ближим 
елементима за трајну базу 
података о лицима која улазе 

Члан 55. став 6. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

у играчницу  Закон)  

34 Правилник о одређивању 
техничких и функционалних 
карактеристика столова за 
игре на срећу, услове њиховог 
задовољавања и начине 
њиховог испитивања  

Члан 46. став 6. Закона о играма на срећу 
(„Службени гласник РС” бр. 88/11 и 93/12 - др. 
Закон)  

 
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

35 Упутство о методологији и 
стандардима рада буџетске 
инспекције  

Члан 90. став 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 
68/15 - др.закон, 103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  12. 2016.  

36 Правилник о начину 
коришћења средстава са 
подрачуна, односно других 
рачуна консолидованог 
рачуна трезора Републике и о 
начину извештавања о 
инвестирању средстава 
корисника буџета и 
организација обавезног 
социјалног осигурања  

Члан 10. став 6. Закона о буџетском систему 
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-др. закон, 
103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

37 Упутство о спровођењу 
процедура административних 
провера пријава 
неправилности у вези са 
средствима ЕУ  

Члан 68б Закона о буџетском систему ("Службени 
гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - 
др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17)  

 
 

ДА  06. 2018.  12. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

38 Правилник о континуираном 
усавршавању интерних 
ревизора у јавном сектору  

Члан 82. 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, 68/15 (др. 
закон), 103/15, 99/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

39 Смернице о управљачкој 
одговорности у јавном сектору  

Члан 81. 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, 68/15 (др. 
закон), 103/15, 99/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

40 Правилник о изменама 
Правилника о начину и 
поступку остваривања 
пореских ослобођења код 
ПДВ са правом на одбитак 
претходног пореза  

Члан 24. став 6. 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, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

41 Правилник о изменама 
Правилника о поступку 
остваривања права на 
повраћај ПДВ и о начину и 
поступку рефакције и 
рефундације ПДВ  

Члан 52. став 6. и члан 57. 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, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

42 Правилник о условима, 
начину и поступку капиталног 
одржавања, према врсти 
капиталног пројекта (ЕРП)  

Члан 3. Уредбе о садржини, начину припреме и 
оцене, као и праћењу спровођења и извештавању 
о реализацији капиталних пројеката („Службени 
гласник РС”, број 63/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

43 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 

Члан 96. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 

 НЕ  12. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних 
прихода и распоред 
средстава са тих рачуна 

62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  

 предвиђен  

44 Правилник о начину 
разврставања сталних 
средстава по групама и 
начину утврђивања 
амортизације за пореске 
сврхе  

Члан 10. став 8. Закона о порезу на добит правних 
лица ("Службени гласник РС", бр. 
25/01,80/02,80/02-др. закон, 
43/03,84/04,18/10,101/11,119/12,47/13,108/13,68/14-
др. закон,142/14,91/15-аутентично тумачење и 
112/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

45 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
утврђивању добара и услуга 
чији се промет опорезује по 
посебној стопи ПДВ  

Члан 23. став 3. 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, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

46 Правилник о оцени квалитета 
рада интерне ревизије у 
јавном сектору  

Члан 82. 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, 68/15 (др. 
закон), 103/15, 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

47 Правилник о начину 
исказивања прихода и 
расхода ради утврђивања 
добити коју стална пословна 
јединица нерезидентног 
обвезника оствари на 
територији Републике Србије  

Члан 63. став 9. Закона о порезу на добит правних 
лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02 , 
80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 
47/13, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 91/15-
аутентично тумачење и 112/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

48 Правилник о изменама и 
допунама Правилникa 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, 68/15-др. закон ,103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

49 Правилник о изменама и 
допунама Правилникa о 
начину припреме, 
састављања и подношења 
финансијских извештаја 
корисника буџетских 
средстава, корисника 
средстава организација за 
обавезно социјално 
осигурање и буџетских 
фондова   

Члан 75. ст. 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, 68/15-др. закон 103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

50 Правилник о Списку 
корисника јавних средстава  

Члан 8. 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, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

51 Правилник о изменама и 
допунама Правилника о 
утврђивању добара и услуга 
из области грађевинарства за 
сврху одређивања пореског 
дужника за порез на додату 
вредност  

Члан 10. 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, 83/15 и 108/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  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 Подршка даљем развоју 
интерне финансијске 
контроле у јавном 
сектору 

Орган   
 

01  4.976.045 RSD   

56  94.544.846 RSD   
 

Увећан број поднетих 
извештаја о систему ФУК на 
годишњем нивоу. Увећан број 
запослених на радном месту 
интерних ревизора на 
годишњем нивоу 

2.ПК.1 Техничка помоћ за 
имплементацију 
пројеката финансираних 
из средстава ЕУ у 
оквиру система 
индиректног управљања 
претприступне помоћи 
ЕУ - Република Србија 
(ИПА) (IPA — Technical 
Assistance for Successful 
implementation of EU 
funded projects under 
indirect management 
system of EU pre-
accession assistance – 
Republic of Serbia) 

Орган   
 

56  183.750.000 RSD  (1.500.000 EUR)  
 

Даље јачање капацитета у 
оквиру успостављеног 
Система управљања и 
контроле за индиректно 
управљање спровођењем 
ИПА програма, а са циљем 
побољшања ефикасности и 
ефиктивности припреме, 
уговарања и спровођења 
пројеката у складу са 
принципима здравог 
финансијског управљања. 

2.ПК.2 Подршка увођењу 
децентрализованог 
система управљања 
фондовима ЕУ - ИПА 
2008  

Орган   
 

01  102.760.000 RSD   
 

Унапређење радних процеса у 
институцијама које су 
укључене у 
децентрализовано/индиректно 
управљање претприступном 
помоћи. (највећи део радних 
процеса ће се одвијати уз 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

подршку МИС-а). 

2.ПК.3 Успостављање и 
функционисање 
система контроле у 
Србији за ИНТЕРРЕГ- 
ИПА Програм 
прекограничне сарадње 
Мађарска - Србија 2014 
- 2020 

Влада   
 

01  5.900.000 RSD   
 

Сертификати о извршеној 
контроли - 100; Теренске 
контроле - 30; 
Радионице/инфо дани у 
земљи - 5; 
Радионице/састанци у 
иностранству - 3; 

2.ПК.4 Подршка систему 
контроле државне 
помоћи (Support for 
State Aid Commission 
Service)  

Орган   
 

56  47.455.718 RSD  (387.394 EUR)  
 

Уредба о правилима за 
доделу државне помоћи 
одобрен од стране Европске 
комисије (усклађене са ЕУ 
прописима)  

3.ПК.1 Расписивање јавног 
конкурса за пријем 286 
лица на неодређено 
време (АП) (ЕРП)  

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Ефикаснији рад Пореске 
управе  

3.ПК.2 Програм 
трансформације 
Пореске управе 2015-
2020 (АП) (ЕРП) 

Влада   
 

01  55.000.000 RSD   
 

Примремљени детаљни 
планови за имплементацију 
Програма трансформације 
Пореске управе са роком 
извршења до 2023. године; 
Унапређење пружања услуга 
пореским обвезницима; 
Припреме за консолидацију 
администрирања основних 
пореза у мањем броју 
организационих јединица; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Идентификоване 
организационе јединице у 
процесу прве фазе 
консолидације основних 
функција; 

3.ПК.3 Модернизација 
информационог система 
Пореске управе (АП) 
(ЕРП) 

Орган   
 

01  467.208.000 RSD   
 

Повећање квалитета наплате 
пореза и доприноса и 
ефикаснији рад пореске 
администрације 

3.ПК.4 Фискалис 2020 - 
Aкциони програм 
Европске уније за 
побољшање рада 
пореских система за 
период 2014 - 2020 (АП) 

Влада   
 

01  10.412.500 RSD  (85.000 EUR)  
 

До краја 2018. године, која по 
Програму Фискалис 2020 траје 
од 1. априла 2018. године до 
31. марта наредне године, 
учешће пореских службеника 
у програмским активностима 
биће повећано за 50% 

4.ПК.1 Трезорско пословање Орган   
 

01  35.600.000 RSD   
 

Обезбеђена стабилност 
система извршења буџета 
Републике Србије, послова 
јавних плаћања, буџетског 
рачуноводства и других 
послова у оквиру јавних 
финансија.  

4.ПК.2 Информациона подршка 
трезорском пословању 

Орган   
 

01  422.900.000 RSD   
 

Обезбеђена континуирана 
информациона подршка 
пословима из надлежности 
Управе за трезор  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

4.ПК.3 Проширење и 
технолошко 
унапређење у циљу 
ефикаснијег пословања 
Управе за трезор 

Орган   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Модернизација и проширење 
технолошких капацитета 
Управе за трезор у области 
информационих технологија  

4.ПК.4 Унапређење 
аутоматизације 
пословних процеса 

Орган   
 

01  41.500.000 RSD   
 

Побољшана аутоматизација, 
ефикасност и ефективност 
рада  

4.ПК.5 Инвестиционо улагање 
у зграде и објекте у 
саставу Управе за 
трезор 

Орган   
 

01  11.000.000 RSD   
 

Побољшање квалитета и 
услова рада Управе за трезор  

4.ПК.6 Централни регистар 
фактура 

Орган   
 

01  70.000.000 RSD   
 

Проширен систем Централног 
регистра фактура додатним 
функцоналностима  

4.ПК.7 Реформа 
рачуноводства 

Орган   
 

01  180.000.000 RSD   
 

Унапређен начин пословања 
Управе за трезор  

4.ПК.8 Резервна и бекап 
локација 

Орган   
 

01  130.000.000 RSD   
 

Континуитет у пословању, 
неометани проток 
информација, висок ниво 
доступности и 
перформантности система  

4.ПК.9 Централизован обрачун 
зарада 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Надоградња постојећег 
система додатним пословним 
функционалностима, 
унапређење брзине 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

процесирања података  

4.ПК.10 Увођење индиректних 
корисника буџета 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Проширени административно 
- технички капацитети и 
унапређено пословање 
Управе за трезор  

5.ПК.1 Подршка 
информационом 
систему царинске 
службе - CCN/CSI 
конекција 

Орган   
 

01  15.120.000 RSD   
 

Oбезбеђено ефикасно и 
поуздано функционисање 
информационог и 
комуникационог система; 
Обезбеђени предуслови за 
успешну и одрживу примену 
НЦТС у систему заједничког 
транзита; 

5.ПК.2 Пројекат изградње ГП 
Гостун 

Влада   
 

01  70.659.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз  

5.ПК.3 Пројекат изградње ГП 
Бајина Башта 

Влада   
 

01  1.040.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз  

5.ПК.4 Пројекат изградње ГП 
Сот  

Влада   
 

01  125.000.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз 

5.ПК.5 Пројекат изградње 
комплекса царинске 
испоставе при ГП 
Градина 

Влада   
 

01  158.000.000 RSD   
 

Изграђен комплекс царинске 
испоставе  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5.ПК.6 Инвестиционо улагање 
у зграде и објекте у 
саставу Управе царина 

Орган   
 

01  34.285.000 RSD   
 

Израда техничке 
документације и радови на 
адаптацији, санацији и 
реконструкцији објеката  

5.ПК.7 Пројекат изградње ГП 
Ватин 

Влада   
 

01  22.355.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз  

5.ПК.8 Подршка 
информационом 
систему царинске 
службе  

Влада   
 

01  673.250.000 RSD   
 

Oбезбеђено ефикасно и 
поуздано функционисање 
информационог и 
комуникационог система; 
Обезбеђени предуслови за 
успешну и одрживу примену 
НЦТС у систему заједничког 
транзита; Делимично 
спроведен план 
модернизације због 
недостатка средстава.  

5.ПК.9 „Царина 2020“ - ИПА 
Подршка за учешће  

Влада   
 

01  15.120.000 RSD   

56  15.200.000 RSD   

15  1.500.000 RSD   
 

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  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5.ПК.10 Подршка даљој 
модернизацији Управе 
царина и унапређење 
управљања границом у 
Републици Србији - 
ИПА 2013 (АП) 

Влада   
 

01  46.395.000 RSD   

56  277.884.000 RSD   
 

Припремљена примена AIS 
(ICS), AES (ECS) и 
царине/система управљања 
одлукама одобрења као 
неопходних система за 
ефикасну размену 
информација између 
трговаца, Управе царина 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  

5.ПК.11 Подршка европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020: Стварање 
услова за јачање 
капацитета Српске 
царинске лабораторије 
(ЕРП) 

Влада   
 

01  394.000 RSD   

56  6.232.000 RSD   
 

Препоруке за усклађивање 
рада царинске лабораторије 
са ЕУ регулативама; 
Дефинисани технички 
предуслови за даљу 
модернизацију Царинске 
лабораторије; Унапређени 
људски ресурси Царинске 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

лабораторије  

5.ПК.12 Сектор унутрашњих 
послова (АП) 

Влада   
 

01  5.005.000 RSD   

56  28.511.000 RSD   
 

Изграђен гранични прелаз 
Котроман и извршен надзор 
над изградњом  

6.ПК.1 Унапређење и 
одржавање Система за 
припрему буџета - БИС 

Влада   
 

01  12.000.000 RSD   
 

Проценат свеукупне 
оперативности система - 90% 
Број нових системских модула 
развијених у текућој години - 3 
Број хардверских компоненти 
прибављених за потребе 
функционисања система у 
текућој години - 1  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 

2. Министар Горан Кнежевић 

3. Делокруг На основу члана 4. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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 осим за јавна 
предузећа која обављају делатности производње и снабдевања електричном енергијом, односно 
природним гасом; 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 осим за друштва која обављају делатност спроизводње и снабдевања електричном 
енергијом, односно природним гасом; припрему, предлагање и спровођење прописа и мера у области 
концесија и јавно-приватног партнерства; 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 
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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;  
 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о техничким 
захтевима за производе и оцењивању 
усаглашености (AП) (ЕРП) (ЈР) 

Додатно, односно потпуно 
усклађивање са Одлуком бр. 
768/2008/ЕЗ о заједничком оквиру 
за трговање производима ради 
обезбеђивања потпуне 
усклађености националног 
законодавства са измењеним 
хармонизованим законодавством 
Европске уније, односно новим 
директивама и уредбама ЕУ 
којима се уређују захтеви и услови 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за стављање производа на 
тржиште 

2 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о Агенцији за 
осигурање и финансирање извоза 
Републике Србије 

Закон се доноси из разлога што је 
неопходно усагласити правни 
положај АОФИ са прописима 
којима се уређује правни положај 
привредних друштава, посебно у 
делу који се односи на органе 
Агенције и њихов делокруг 

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о привредним 
друштвима (ЈР) 

Изменама и допунама Закона о 
привредним друштвима извршиће 
се усклађивање са Уредбом 
2001/2157/ЕЗ о статуту Европског 
друштва, Уредбом Савета 
1985/2137/ЕЗ о Европској 
економској интересној групацији 
(EEIG) и одредбама Директиве 
2017/1132 (кодификована) 
Европског парламента и савета од 
14. јуна 2017. године које се 
односе на прекогранично спајање 
и припајање друштава капитала  

 
 

НЕ  03. 2018.  

4 Предлог закона о јединственом 
регистру администартивних 
поступака и осталих услова 
пословања (АП) (ЕРП) (ЈР) 

Закон се доноси ради уређења 
административних поступака које 
спроводи јавна управа тако што ће 
се формирати регистар 
административних поступака  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и Прецизира се и успоставља шири 
правни основ за доношење 

 ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

допунама Закона о метрологији (ЈР) подзаконских аката којима се у 
правни систем Републике Србије 
преносе европске директиве из 
области метрологије. Врши се 
измена одредби које се односе на 
послове оверавања мерила које 
обавља Дирекција за мере и 
драгоцене метале, као и одредби 
које се односе на статус и обавезе 
привредних субјеката и других 
правних лица која обављају 
послове оверавања мерила  

 

6 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о контроли 
предмета од драгоцених метала  

Врши се усаглашавање са 
одредбама Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РСˮ, број 36/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне 
регистре 

Измене и допуне Закона се врше 
ради спровођења електронске 
регистрације оснивања 
привредних субјеката, те 
квалификованих електронских 
потписа оснивача као замене за 
оверу потписа на оснивачком акту, 
односно убрзавања поступка 
регистрације привредних субјеката 
и смањења трошкова у поступку 
оснивања истих  

 
 

НЕ  09. 2018.  

8 Предлог закона о занатству (ЈР) Закон се доноси ради уређења 
области занатства  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о акредитацији (ЈР) 

Унапређење области акредитације 
у складу са развојем акредитације 
у Европи и препорукама и 
процедурама међународних 
организација за акредитацију и 
актуелним потребама привреде 
Републике Србије  

 
 

НЕ  12. 2018.  

10 Предлог закона о времену (ЈР) Врши се детаљније усаглашавање 
у области времена у Републици 
Србији са праксом која се 
примењује у овој области у 
Европској унији, тј. потпуно 
транспоновање Директиве 
2000/84/EC Европског парламента 
и Савета од 19. јануара 2001. 
године о летњим аранжманима и 
Распореду рачунања времена за 
летњи период објављеном у 
Службеном листу Европске уније 
(2016/C 61/01). Важећи Закон о 
рачунању времена, („Службени 
лист СЦГˮ, број 20/06), прописује 
које је време у употреби у 
државној заједници Србија и Црна 
Гора, чији је правни следбеник 
Република Србија и дефинише 
почетак и крај летњег рачунања 
времена, на начин који је 
истоветан са праксом у Европској 
унији. Наиме, почетак и завршетак 
летњег времена усклађени су са 
Директивом 2000-84/EC Европског 
парламента и Савета од 19. 
јануара 2001. године о летњим 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

аранжманима и Распореду 
рачунања времена за летњи 
период објављеном у Службеном 
листу Европске уније (2001/C 
35/07). Међутим, у том закону није 
дефинисано да је информација о 
почетку и завршетку летњег 
рачунања времена садржана у 
обавештењу Европске Комисије о 
распореду који приказује датуме 
почетка и завршетка летњег 
рачунања времена, које се сваких 
пет година објављује у службеном 
гласилу Европске уније, што је 
дефинисано у директиви, за коју 
постоји обавеза транспоновања  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавним 
предузећима 

Унапређење корпоративног 
управљања у јавним предузећима 
обухвата превасходно измену 
законодавног оквира. У циљу 
уређења система стручног 
усавршавања и увођења 
сертификовања за чланове 
надзорног одбора јавних 
предузећа, неопходно је донети 
измене Закона о јавним 
предузећима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавно-приватном 
партнерству и концесијама (ЈР) 

Закон се доноси ради 
хармонизације законске 
регулативе са стандардима 
Европске уније  

 
 

ДА  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
Програма подршке малим 
предузећима за набавку 
опреме у 2018. години 
(ЕРП)  

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма подршке малим 
предузећима за набавку 
опреме у 2018. години  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Уредба o утврђивању 
Програма 
стандрадизованог сета 
услуга за микро, мала и 
средња предузећа и 
предузетнике у 2018. 
години који се реализује 
преко акредитованих 
регионалних развојних 
агенција (ЕРП) 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма 
стандрадизованог сета 
услуга за микро, мала и 
средња предузећа и 
предузетнике у 2018. 
години који се реализује 
преко акредитованих 
регионалних развојних 
агенција  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Уредба о утврђивању 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз инвестиције у 
привреди у 2018. години  

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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-

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз инвестиције у 
привреди у 2018. години  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14–УС и 44/14) 

4 Уредба о утврђивању 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку 
за почетнике у пословању у 
2018. години  

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Уређују се услови и 
критеријуми за спровођење 
Програма подстицања 
развоја предузетништва 
кроз финансијску подршку 
за почетнике у пословању у 
2018. години  

 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Уредба о утврђивању 
програма подстицања 
регионалног и локалног 
развоја 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 
2018.годину(„Службени 
гласник РС”, број 113/17) 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)  

Јачање капацитета ЈЛС 
кроз суфинансирање 
припреме пројектно-
техничке документације и 
подршка ЈЛС из треће и 
четврте групе развијености 
и девастираних подручја 
кроз суфинансирање 
годишње чланарине, које 
ове ЈЛС издвајају за рад и 
пословање АРРА  

 
 

НЕ  02. 2018.  

6 Уредба о утврђивању 
програма 
стандардизованог сета 
услуга акредитованих 
регионалних развојних 
агенција 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 
2018.годину („Службени 
гласник РС”, брoj 113/17) 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, 

Подршка АРРА као 
субјектима регионалног 
развоја на регионалном 
нивоу кроз финансијску 
помоћ за припремљење 
пројекте којима ЈЛС 
аплицирају код домаћих и 
међународних институција, 
као и финансијска помоћ 
АРРА за презентацију 

 
 

НЕ  02. 2018.  
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7/14 – УС и 44/14)  програма које спроводи 
Министарство  

7 Одлука о распореду и 
коришћењу средстава за 
реализацију пројеката 
Националног 
инвестиционог плана 
утврђених Законом о 
буџету Републике Србије 
за 2018. годину  

Члан 26.став 1. Закона о 
буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени 
гласник РС”, број 113/17) 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) 

Одлуком се распоређују 
средства одобрена 
Законом о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину за исплату 
преосталих уговорних 
обавеза започетих 
пројеката Националног 
инвестиционог плана до 
њиховог окончања  

 
 

НЕ  02. 2018.  

8 Уредба о утврђивању 
Програма подстицања 
привредног развоја 
Подриња за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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)  

Програм подстицања 
привредног развоја 
Подриња представља 
интегрисан сет мера за 
подстицање регионалног и 
локалног развоја општина 
које припадају Подрињу  

 
 

НЕ  03. 2018.  

9 Закључак о прихватању 
Годишњег извештаја о 
реализацији Програма о 
распореду и коришћењу 
средстава за кредитну 
подршку предузећу РТБ 
БОР ГРУПА – РТБ БОР 
ДОО БОР и другим 
предузећима у поступку 
приватизације преко Фонда 

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 2018. 
години настави кредитна 
подршка предузећима 
преко Фонда за развој 
Републике Србије, путем 
одобравања меких кредита 
корисницима са циљем 
подршке повећању текуће 
ликвидности предузећа у 

 
 

НЕ  04. 2018.  
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за развој Републике Србије 
за 2017. годину 

процесу приватизације  

10 Закључак којим се усваја 
Програм реализације 
пројеката у Индустријском 
парку у Смедереву 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) и 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) 

Закључком се утврђује 
Програм реализације 
пројеката у Индустријском 
парку у Смедереву, у 
складу са средствима 
одобреним Законом о 
буџету РС за 2018. годину  

 
 

НЕ  06. 2018.  

11 Закључак о прихватању 
Извештаја о развоју 
индустрије Србије у 2017. 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 стању 
прерађивачке индустрије 
Србије са тежиштем на 
структурним променама и 
конкурентности  

 
 

НЕ  09. 2018.  

12 Уредба о утврђивању 
Програма стручног 
усавршавања органа 
управљања у јавним 
предузећима и друштвима 
капитала која обављају 
делатност од општег 
интереса 

Члан 18. став 3. Закона о 
јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, 
број 15/16) 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)  

У циљу уређења система 
стручног усавршавања и 
увођења сертификације 
органа управљања 
надзорних одбора јавних 
предузећа, Програм ће 
обухватити сва питања у 
вези модела и установе 
која ће радити 
сертификацију; јавног 
позива институцијама за 
едукацију; додатног 
стручног усавршавања у 
области корпоративног 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

управљања, смерница за 
израду кодекса 
корпоративног управљања, 
етичког кодекса итд.  

13 Закључак којим је Влада 
сагласна да се обавеза која 
је настала према Јавном 
предузећу „Пошта Србије”, 
Београд и „Банци 
Поштанскa штедионицa” 
а.д. Београд у вези са 
трошковима у поступку 
реализације дистрибуције и 
продаје акција, измири из 
дела средстава која су 
опредељена оснивачу 
Одлуком Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Пошта 
Србије”, Београд о 
расподели добити за 2017. 
годину, на коју Влада даје 
претходну сагласност 
Решењем 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 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 
уговора, одлука привредног 
друштава и Владе са 
Законoм о праву на 
бесплатне акције и новчану 
накнаду коју грађани 
остварују у поступку 
приватизације („Службени 
гласник РС”, бр. 123/07, 
30/10, 115/14 и 112/15) и 
Уредбом о поступку и 
начину на који законити 
ималац акција 
Акционарског фонда даје 
налог брокеру за прву 
продају акција („Службени 
гласник РС”, бр. 43/10, 
91/10, 124/12, 140/14 и 
91/16)  

 
 

НЕ  10. 2018.  

14 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
усклађивање 
законодавства Републике 
Србије са члановима 34-36 
Уговора о функционисању 
ЕУ (АП) 

Члан 43. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

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 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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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  

15 Стратегија индустријског 
развоја Републике Србије 
за период од 2020. до 2030. 
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, 
7/14–УС и 44/14) 

Формулисање стратешког 
оквира и скупа мера 
индустријског развоја у 
Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Акционог плана Програма 
развоја Подриња 2018-
2022. у 2018. 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, 

Годишњи Извештај о 
реализацији Акционог 
плана Програма развоја 
Подриња 2018-2022. у 
2018. години  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14–УС и 44/14)  

17 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
утврђивању услова, 
критеријума и начина 
акредитације за обављање 
послова регионалног 
развоја и одузимања 
акредитације пре истека 
рока на који је издата 

Члан 41. став 2. Закона о 
регионалном развоју 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 51/09 и 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)  

Промена овлашћене 
институције за спровођење 
поступка акредитације 
регионалних развојних 
агенција, као и евентуално 
усклађивање са одредбама 
новог Закона о општем 
управном поступку  

 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
садржини, начину и 
поступку вођења Региста 
мера и подстицаја 
регионалног развоја 

Члан 22. став 2. Закона о 
регионалном развоју 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 30/09 и 51/10) 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)  

Измењен/повећан број 
обвезника уноса података у 
Регистар мера и 
подстицаја регионалног 
развоја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Закључци о мерама за 
припрему и растерећење 
обавеза субјекта 
приватизације 

Члан 75. став 1. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) 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, 

Одређивање мера за 
припрему и растерећење 
обавеза (условни отпис 
дуга, претварање дуга у 
трајни улог – конверзија)  

 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14 – УС и 44/14)  

20 Закључци о давању 
сагласности да се 
појединим категоријама 
запослених и бивших 
запослених повеже радни 
стаж 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14) 

Даје се сагласност да се у 
2018. години из средстава 
буџета Републике Србије 
повеже радни стаж: -
бившим запосленима у 
субјектима приватизације 
који су раскинули радни 
однос по испуњењу услова 
за пензију, али пензију не 
могу да остваре због 
неуплаћених доприноса, - 
бившим запослени у 
субјектима над којима је у 
2015, 2016, 2017. и 2018. 
години покренут стечајни 
поступак, а Агенција за 
лиценцирање стечајних 
управника је одређена за 
стечајног управника  

 
 

НЕ  Током 
године  

21 Закључци о 
квалификационим 
условима за стратешког 
партнера 

Члан 33. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) 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) 

Одређивање 
квалификационих услова 
за стратешког партнера  

 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

22 Закључци о моделу 
стратешког партнерства и 
начину његовог 
спровођења 

Члан 21. став 5. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) 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)  

Доношење одлуке о 
моделу стратешког 
партнерства  

 
 

НЕ  Током 
године  

23 Закључци Владе којима се 
даје претходна сагласност 
на Уговоре о додели 
средстава подстицаја 

Члан 13. став 5. Закона о 
улагањима („Службени 
гласник РС”, број 89/15), 
члан 54. став 8. и 9. 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-др.закон и 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) 

Давање претходне 
сагласности на Уговоре о 
додели средстава 
подстицаја  

 
 

НЕ  Током 
године  

24 Закључци о усвајању 
Програма о распореду и 
коришћењу средстава за 
кредитну подршку 
предузећима од 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 

Планирано је да се у 2018. 
години настави кредитна 
подршка предузећима 
преко Фонда за развој 
Републике Србије, путем 

 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

стратешког значаја за 
Републику Србију и 
осталим предузећима у 
поступку приватизације 
преко Фонда за развој 
Републике Србије за 2018. 
годину и усвајању 
програма о изменама и/или 
допунама програма о 
распореду и коришћењу 
средстава за кредитну 
подршку предузећима од 
стратешког значаја за 
Републику Србију и 
осталим предузећима у 
поступку приватизације 
преко Фонда за развој 
Републике Србије за 2018. 
годину 

(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

одобравања меких кредита 
корисницима са циљем 
подршке повећању текуће 
ликвидности предузећа у 
поступку приватизације  

25 Закључци о покретању 
иницијативе за 
приватизацију државног 
капитала 

Члан 19. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) 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)  

Омогућава спровођење 
поступка приватизације  

 
 

НЕ  Током 
године  

26 Закључци о моделу и 
методу приватизације за 

Члан 21. став 2. Закона о 
приватизацији („Службени 

Доношење одлуке о 
моделу и методу 

 НЕ  Током 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

субјекте приватизације који 
послују већинским 
капиталом 

гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) 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)  

приватизације   године  

27 Закључци о обезбеђењу 
средстава за оверу 
здравствених исправа 
запосленима у одређеним 
привредним друштвима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 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  Током 
године  

28 Закључци о давању 
сагласности да се 
Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско 
осигурање из средстава 
буџета Републике Србије 
уплате средства у висини 
неплаћених доприноса за 
пензијско и инвалидско 
осигурање субјеката 
приватизације 

Члан 76. Закона о 
приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 - 
Аутентично тумачење) 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)  

Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско 
осигурање из средстава 
буџета Републике Србије 
преносе се средства у 
висини неплаћених 
доприноса за пензијско и 
инвалидско осигурање 
субјеката приватизације 
утврђених записником 
Пореске управе, за које је 
Влада, на основу члана 76. 
Закона о приватизацији, 

 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

донела одлуку да државни 
повериоци отпишу дуг са 
стањем на дан 31. 
децембар последње 
пословне године пре 
приватизације  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о обрасцу пријаве за 
доделу средстава подстицаја 

Члан 21. став 1. Уредбе о 
условима и начину привлачења 
директних инвестиција ("Службени 
гласник РС", број 110/16)  

 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен 

2 Правилник о захтевима за мазива, 
индустријска уља и њима сродне 
производе 

Члана 6. став 1. Закона о 
техничким захтевима за производе 
и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 
36/09)  

 
 

НЕ  04. 2018.  Није 
предвиђен 

3 Правилник о утврђивању 
националних стандарда за 
управљање стечајном масом  

Члан 27. став 9. Законa о стечају 
(„Службени гласник РС”, бр. 
104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - 
УС, 83/14 и 113/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржини Регистра 

Члан 44. Закона о поступку 
регистрације у Агенцији за 

 НЕ  09. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

привредних субјеката и 
документацији потребној за 
регистрацију 

привредне регистре („Службени 
гласник РС”, бр. 99/11 и 83/14)  

 предвиђен 

5 Правилник о безбедности дечјих 
игралишта 

Члана 6. став 1. Закона о 
техничким захтевима за производе 
и оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 
36/09)  

 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен 

6 Правилник о утврђивању листе 
стандарда из области опште 
безбедности производа 

Члан 7. став 2. Закона о општој 
безбедности производа 
(„Службени гласник РС”, број 
41/09)  

 
 

ДА  10. 2018.  10. 2018.  

7 Правилник о резервоарима Члан 20. став 2, члан 23. став 7. и 
члан 25. став 3. Закона о 
метрологији („Службени гласник 
РС”, број 15/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Регионални развој(АП) Влада   11  1.267.436.000 RSD   

01  585.080.000 RSD   

01  30.000.000 RSD   
 

Јачање регионалне 
конкурентности, као и 
регионалних и локалних 
инфраструктурних капацитета 
у циљу равномерног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

регионалног развоја 

1.ПА.1 Подстицање 
равномерног 
регионалног развоја 

Влада   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Закључени уговори са ЈЛС и 
број подржаних ЈЛС за 
суфинансирање чланарине за 
рад и пословање АРРА. 
Подржане акредитоване 
развојне агенције. 
Припремљени предлози 
пројеката. Одржане 
презентације о програмима 
Министарства. Измењен 
/повећан број обвезника уноса 
података. Усклађена 
институција задужена за 
акредитацију са одредбама 
Закона о улагањима. 
Усклађен поступак 
акредитације са одредбама 
новог Закона о општем 
управном поступку. 
Припремљени предлози 
пројеката 

1.ПК.1 Подршка развоју 
локалне и регионалне 
инфраструктуре  

Влада   
 

11  1.267.436.000 RSD   

01  97.408.000 RSD   
 

Изграђени објекти у циљу 
побољшања локалне и 
регионалне инфраструктуре, а 
у складу са пројектно – 
техничком документацијом 

1.ПК.2 Подршка развоју 
пословне 
инфраструктуре 

Влада   
 

01  283.064.000 RSD   
 

Изграђени објекти у циљу 
побољшања пословне 
инфраструктуре, а у складу са 
пројектно – техничком 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

документацијом 

1.ПК.3 Подршка развоју 
пословних зона 

Влада   
 

01  4.608.000 RSD   
 

Израђена пројектно – 
техничка документација у 
циљу реализације пројекта 

1.ПК.4 Програм подстицања 
привредног развоја 
Подриња 

Влада   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Број повезаних привредних 
субјеката 

2 Уређење и надзор у 
области привредног и 
регионалног развоја 
(АП) 

Влада   05  88.427.000 RSD  (724.815 EUR)  

01  10.808.000 RSD   

01  17.657.000 RSD   

01  1.199.548.000 RSD   

01  108.360.000 RSD   
 

Смањен број преосталих 
предузећа за приватизацију. 
Убрзање поступка 
регистрације привредних 
субјеката и смањење 
трошкова оснивања истих.  

2.ПА.1 Политике и мере 
привредног и 
регионалног развоја 

Влада   
 

01  108.360.000 RSD   
 

Стварање повољнијег 
окружења за оснивање и 
пословање привредних 
субјеката 

2.ПА.2 Управљање процесом 
приватизације и 
стечајем (АП) 

Влада   
 

01  199.548.000 RSD   
 

Смањен број преосталих 
предузећа за приватизацију 

2.ПА.3 Контрола и надзор над 
радом јавних предузећа 

Влада   
 

01  17.657.000 RSD   
 

Повећање збирног пословног 
резултата јавних предузећа за 
15%; израда програма за 
стручно усавршавање органа 
управљања у јавним 
предузећима и друштвима 
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капитала која обављају 
делатност од општег 
интереса; смернице за израду 
кодекса корпоративног 
управљања, етичког кодекса и 
других аката у вези са 
унапређењем корпоративног 
управљања  

2.ПК.1 ИПА 2013 - Развој 
приватног сектора 2 
(АП) 

Влада   
 

05  88.427.000 RSD  (724.815 EUR)  

01  10.808.000 RSD   
 

Унапређено пословно 
окружење; Повећан број 
привредних субјеката и 
инвестиција  

2.ПК.2 Кредитна подршкa 
предузећима у поступку 
приватизације (АП) 

Влада   
 

01  1.000.000.000 RSD   
 

Подржана текућа ликвидност 
предузећа у поступку 
приватизације 

3 Развој националног 
система инфраструктуре 
квалитета (АП) (ЕРП) 

Орган   56  352.101.000 RSD   

01  70.574.000 RSD   
 

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 (ЕРП) 

Орган   
 

01  27.539.000 RSD   
 

1) Усвојен АП за 
нехармонизовано подручје и 
отпочета имплементација; 2) 
Припремљени Стратегија и 
АП за хармонизовано 
подручје; 3) Правни оквир из 
области акредитације у 
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потпуности усаглашен са ЕУ 
законодавством; 4) Унапређен 
законодавни оквир у области 
метрологије и контроле 
предмета од драгоцених 
метала; 5) Унапређено 
законодавство за поједине 
групе мерила (вертикално 
законодавство); 6) 
Унапређени капацитети за ОУ 
и оверавање мерила у складу 
са потребама привреде; 7) 
повећан број производа 
односно мерила обухваћених 
обимом именовања или 
овлашћивања 

3.ПК.1 Пројекат 1 - IPA 2013 - 
Набавка опреме за 
потребе оцењивања 
усаглашености (ЕРП) 
(АП)  

Орган   
 

56  335.658.000 RSD   

01  41.209.000 RSD   
 

Унапређење техничких 
капацитета ДМДМ и тела за 
оцењивање усаглашености 
кроз набавку опреме, пре 
свега за пуну примену 
европског законодавства 

3.ПК.2 Пројекат 2- IPA 2013 - 
Twinning пројекат –
Подршка развоју 
индустрије јачањем 
капацитета органа 
надлежних за 
инфраструктуру 
квалитета и пружаоца 
услуга оцењивања 
усаглашености (ЕРП) 

Орган   
 

56  16.443.000 RSD   

01  1.826.000 RSD   
 

Овим пројектом ће се 
наставити усклађивање 
домаћег законодавства са 
законодавством ЕУ, јачати 
институције инфраструктуре 
квалитета и наставити 
сарадња са привредом 
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(АП) 

4 Подстицаји развоју 
конкурентности 
привреде (ЕРП) (АП) 

Влада   05  32.940.000 RSD  (270.000 EUR)  

01  20.573.026.000 RSD   

01  700.000.000 RSD   
 

Унапређена иновативност и 
конкурентност микро,малих и 
средњих предузећа и 
предузетника; Олакшан 
приступ изворима 
финансирања за 
новооснована предузећа и 
раст микро и малих 
предузећа; Повећан број 
инвестиција у микро, малим и 
средњим предузећима  

4.ПА.1 Раније преузете обавезе 
за субвенционисане 
кредите привреди 

Влада   
 

01  700.000.000 RSD   
 

Износ субвенционисаних 
камата које Фонд за развој 
Републике Србије прослеђује 
банкама 

4.ПК.1 Апекс зајам за мала и 
средња предузећа и 
друге приоритете (ЕРП) 

Влада   
 

01  19.136.000.000 RSD   
 

Унапређен приступ изворима 
финансирања за МСПП 

4.ПК.2 Програм 
стандрадизованог сета 
услуга за микро, мала и 
средња предузећа и 
предузетнике у 2018. 
години који се реализује 
преко акредитованих 
регионалних развојних 
агенција (ЕРП) 

Влада   
 

01  20.000.000 RSD   
 

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 и 
предузетника; Повећана 
конкурентност микро, малих и 
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средњих предузећа и 
предузетника; Повећан обим 
пословања предузећа и 
предузетника на домаћем и 
иностраном тржишту  

4.ПК.3 Подршка развоју 
предузетништва (ЕРП)  

Влада   
 

01  1.300.000.000 RSD   
 

Побољшање конкурентности и 
продуктивности микро, малих 
и средњих предузећа и 
предузетника; Повећан обим 
пословања микро, малих и 
средњих предузећa и 
предузетника; Повећање броја 
новооснованих привредних 
субјеката 

4.ПК.4 COSME- Програм 
Европске уније 
конкурентност малих и 
средњих предузећа 
(ЕРП) 

Влада   
 

01  103.000.000 RSD   
 

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  

4.ПК.5 ИПА 2014 - Сектор 
конкурентности (АП) 

Влада   
 

05  32.940.000 RSD  (270.000 EUR)  

01  4.026.000 RSD   
 

Унапређене услуге за МСПП; 
Унапређено пословање МСПП  
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4.ПК.6 Пројекат подршке 
активностима удружења 
за подстицање развоја 
образовања за 
предузетништво (АП)  

Влада   
 

01  10.000.000 RSD   
 

Повећање запошљавања и 
самозапошљавања младих 

5 Привлачење 
инвестиција (АП) 

Влада   01  13.878.000.000 RSD   
 

Унапређен институционални 
оквир за подршку привлачења 
инвестиција и реализације 
инвестиционих пројеката 

5.ПА.1 Стручна и 
административна 
подршка у области 
привредног и 
регионалног развоја 
(РАС)  

Влада   
 

01  803.000.000 RSD   
 

Повећан број привредних 
субјеката који користе 
финансијску подршку РАС-а 

5.ПА.2 Подстицаји за директне 
инвестиције  

Влада   
 

01  350.000.000 RSD   
 

Повећање броја 
новоотворених радних места 
и одржавање новоотворених 
радних места 

5.ПА.3 Улагања од посебног 
значаја 

Влада   
 

01  11.920.000.000 RSD   
 

Унапређена конкурентност 
привреде Републике Србије 
као инвестиционе локације; 
раст индекса развијености 
јединица локалне самоуправе; 
смањење регионалних 
разлика; отварање већег броја 
нових радних места  



  

121 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5.ПА.4 Подстицаји за 
инвестиције у 
производњу 
аудивизуелних дела  

Орган   
 

01  800.000.000 RSD   
 

Број реализованих дела у 
области кинематографије 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И И ВОДОПРИВРЕДЕ 

2. Министар Бранислав Недимовић 

3. Делокруг На основу члана 5. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 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; уређење заједничког тржишта, 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; 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, шумарства и водопривреде 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. Управа за ветерину, као орган управе у саставу 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе и стручне 
послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарско-санитарну контролу у 
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производњи и у унутрашњем и спољном промету животиња, споредних производа животињског 
порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна 
болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, односно 
одобравање и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице, 
млекаре и др.); регистрацију, односно одобравање и контролу објеката за производњу хране за 
животиње и нешкодљиво уклањање лешева и споредних производа 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, шумарства и водопривреде 
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; 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; 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, шумарства и водопривреде 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, шумарства и водопривреде 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.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Управа за пољопривредно земљиште; Управа за аграрна плаћања; Управа за ветерину; Управа за 
заштиту биља; Управа за шуме; Републичка дирекција за воде; Дирекција за националне референтне 
лабораторије;  
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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 безбедности 
хране 

Измене и допуне Закона о 
безбедности хране у поступку 
усаглашавања са Регулативом 
178/2000 Јаснија подела 
надлежности и одговорности 
органа задужених за спровођење 
службених контрола; основ за 
доношење свих подзаконских 
прописа за спровођење закона, 
стварање услова за 
успостављање и функционисање 
мреже овлашћених и националних 
референтних лабораторија  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  01. 2018.  

2 Предлог законa о изменама и 
допунама Закона о здрављу биља 
(„АП”)  

Дефинишу се субјекти као и 
услови под којима им могу бити 
поверени послови укључујући и 
област шумарства. Обзиром на 
стални раст обима међународног 
промета биља и нове ризике од 
уношења штетних организама, као 
и обавезу надлежног органа по 
питању гарантовања статуса 
одређених штетних организама, 
потребно је да се прописи стално 
иновирају пратећи актуелне 
промене, као и нова научна и 
техничка сазнања у области 
здравља биља. Овим изменама и 
допунама Закона о здрављу биља 
отклањају се недостаци тог закона 
који су уочени у његовој примени  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

3 Предлог законa о изменама и 
допунама Закона о обављању 
саветодавних и стручних послова у 
области пољопривреде  

Уређују се услови и начин 
обављања саветодaвних и 
стручних послова, регистар 
пољопривредних саветодаваца, 
обука пољопривредних 
саветодаваца, планирање развоја 
саветодавних послова  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о средствима за 
исхрану биља и оплемењивачима 
земљишта („АП”)  

Дефинише 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 дефинисање услова за 
увоз, изузетке од узорковања и 
испитивања у поступку увоза 
средстава за исхрану биља и 
оплемењивача земљишта, као и 
прописивање такси за покриће 
трошкова у поступку разврставања 
средстава за исхрану биља и 
оплемењивача земљишта ради 
уписа у Регистар, као и проверу 
испуњености услова за упис 
дистрибутера и увозника у 
Регистар дистрибутера и увозника  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о средствима за 
заштиту биља („АП”)  

Врши се даље усклађивање са 
релевантним прописима ЕУ у 
области средстава за заштиту 
биља, престаје се са применом 
два система регистрације (и према 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Закону о заштити биља и према 
Закону о средствима за заштиту 
биља), успоставља се систем 
службених и референтних 
лабораторија, систем обука у 
области средстава за заштиту 
биља и система контроле уређаја 
за примену средстава за заштиту 
биља  

6 Предлог закона о управљању 
биљним генетичким ресурсима 

Овим законом уређују се: 
управљање биљним генетичким 
ресурсима Републике Србије; 
основни циљеви и начела 
очувања, одрживог коришћења и 
приступа биљним генетичким 
ресурсима; субјекти у спровођењу 
закона; мере и поступци за 
очување и одрживо коришћење 
биљних генетичких ресурса; 
јединствена база података о 
биљним генетичким ресурсима; 
оснивање Националне Банке 
биљних гена; формирање 
Стручног савета за биљне 
генетичке ресурсе; доношење 
Националног програма, 
финансирање; надзор над 
спровођењем закона; казнене 
одредбе и време ступања закона 
на снагу  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

НЕ 04. 2018.  

7 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о подстицајима у 

Изменама Закона стварају се 
услови за плаћање премије за 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-

ДА  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

пољопривреди и руралном развоју млеко према квалитету и 
успостављање подршке у 
сточарству по грлу у складу са 
ЗПП  

2024. године  
 

8 Предлог закона о вину и другим 
производима од грожђа и вина 

Регулише се сектор вина 
(прoизвoдњa и квaлитeт грoжђa, 
вина и других производа од грожђа 
и вина, укључујући ароматизоване 
производе од вина; рejoнизaциja 
винoгрaдaрских гeoгрaфских 
прoизвoдних пoдручja и 
виноградарске зоне; 
клaсификaциja винских сoрти 
винoвe лoзe, винa и других 
прoизвoдa oд грoжђa и винa; 
гeoгрaфскo пoрeклo; прoмeт; кao и 
другa питaњa oд знaчaja зa 
грoжђe, винo и другe прoизвoдe од 
грожђа и вина која се тичу 
заједничке организације тржишта 
вина и пoдeлa oбaвљaња пoслoвa 
у сeктoру винoгрaдaрствa и 
винaрствa) у складу са Уредбом 
(ЕУ) бр. 1308/2013 и Уредбом (ЕУ) 
бр. 251/2014  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  05. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о пољопривреди и 
руралном развоју 

Уређују се циљеви 
пољопривредне политике и 
политике руралног развоја, као и 
начин њиховог остваривања, 
Регистар пољопривредних 
газдинстава, правила посебног 
поступка спровођења и контроле 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  06. 2018.  



  

128 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

ИПАРД програма и друга питања  

10 Предлог закона о уређењу тржишта 
пољопривредних производа 

Oвим сe Зaкoнoм прoписуjу нaчин 
и мeрe урeђeњa тржиштa у 
пojeдиним сeктoримa 
пoљoприврeдних прoизвoдa, 
услови зa aктивирaњe пojeдиних 
мeрa урeђeњa тржиштa, кoрисници 
у спровођењу нaвeдeних мeрa, 
њихoвa кoнтрoлa тe упрaвни и 
инспeкциjски нaдзoр  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  07. 2018.  

11 Предлог закона о семену и садном 
материјалу пољопривредног и 
украсног биља („АП”, „ЈР”)  

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  09. 2018.  

12 Предлог закона о структурној 
подршци и уређењу тржишта у 

Oвим сe Зaкoнoм прoписуjу нaчин 
и мeрe структурне подршке у 

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-

ДА  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

рибарству („ЈР“) рибарству, нaчин и мeрe урeђeњa 
тржиштa у рибарству, кoрисници у 
спровођењу нaвeдeних мeрa, 
њихoвa кoнтрoлa тe упрaвни и 
инспeкциjски нaдзoр  

2024. године  

13 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ветеринарству 

Релевантни прописи из ПГ 12 
Усклађивање система здравствене 
заштите и промета животиња, 
безбедности хране животињског 
порекла, хране за животиње и 
споредних производа животињског 
порекла  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  09. 2018.  

14 Предлог закона о шемама квалитета 
за пољопривредне и прехрамбене 
производе 

Усaглaшавање нaциoнaлнoг 
прaвнoг oквирa у oблaсти oзнaкa 
гeoгрaфскoг пoрeклa (шeмa 
квaлитeтa) зa пoљoприврeднe и 
прeхрaмбeнe прoизвoдe са ЕУ 
acquis. Oвим Зaкoнoм ћe сe 
урeдити и другe шeмe квaлитeтa 
кoje трeнутнo нeдoстajу, кao штo су 
„гарантовано трaдициoнaлни 
спeциjaлитeт“, „плaнински 
прoизвoд“, кao и нaциoнaлнe шeмe 
квaлитeтa  

Стратегија пољопривреде и руралног 
развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године  
 

ДА  12. 2018.  

15 Предлог закона о дивљачи и ловству 
("ЈР") 

Овим законом уређујe се: заштита, 
управљање, лов, коришћење и 
унапређивање популација 
дивљачи у ловишту; заштита, 
очување и унапређивање 
станишта дивљачи; заштита, 
уређивање и одржавање ловишта 

Стратегија развоја шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  12. 2018.  



  

130 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и друга питања од значаја за 
дивљач и ловство  

16 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  12. 2018.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Националног програма 
руралног развоја за период 
2018-2020. године 

Члан 5. став 2. Закона о 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 10/13– др. 
закон и 101/16) и 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 - одлука УС 
и 44/14) 

Утврђује средњорочне и 
краткорочне циљеве 
политике руралног развоја, 
начин, редослед и рокове 
за остваривање циљева, 
очекиване резултате, као и 
облик, врсту, намену и 
обим појединих подстицаја. 
Представља даљу разраду 
Стратегије пољопривреде 
и руралног развоја за 
период 2014-2024 на 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

средњорочном нивоу  

2 Уредба о расподели 
подстицаја у 
пољопривреди и руралном 
развоју у 2018. години  

Члан 4. став 1. Закона о 
подстицајима у 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС“, бр. 10/13, 142/14, 
103/15, 101/16) 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 - одлука УС 
и 44/14) 

Дефинише обим 
средстава, врсте и 
максималне износе 
подстицаја у 
пољопривреди и руралном 
развоју за 2018. годину  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак о усвајању 
Националног програма 
пољопривреде за период 
2018-2020. године 

Члан 5. став 1. Закона о 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 10/13–др. 
закон и 101/16) и 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 - одлука УС 
и 44/14) 

Утврђује средњорочнe и 
краткорочнe циљевe 
пољопривредне политике, 
начин, редослед и роковe 
за остваривање наведених 
циљева, очекиванe 
резултатe, као и облик, 
врсту, намену и обим 
појединих подстицаја. 
Представља даљу разраду 
Стратегије пољопривреде 
и руралног развоја за 
период 2014-2024 на 
средњорочном нивоу  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  01. 2018.  

4 Закључак о усвајању 
Програма расподеле и 
коришћење средстава 
субвенција у области 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину ("Службени гласник 
РС", број 113/17) и члан 43. 

Утврђују се средства 
субвенције којима се 
финансирају стручни 
послови у области заштите 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

НЕ 01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

заштите биља за 2018. 
годину („АП”)  

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 - одлука УС 
и 44/14)  

биља   

5 Закључак о усвајању 
Програма расподеле и 
коришћења средстава 
субвенција у области 
шумарства за 2018. годину 

Члан 80. став 2. Закона о 
шумама („Службени 
гласник РСˮ, бр. 
30/10,93/12 и 89/15/2015), 
члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РСˮ, бр. 113/17) 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 - одлука УС 
и 44/14) 

Утврђују се средства 
субвенције којима се 
финансирају радови који 
обезбеђују повећање 
шумовитости, конверзију 
изданачких шума и 
производњу шумског 
репродуктивног материјала  

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма 
развоја саветодавних 
послова у пољопривреди 
за 2018. годину  

Члан 27. став 4. Закона о 
обављању саветодавних и 
стручних послова у 
области пољопривреде 
(„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 - 

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 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

одлука УС и 44/14) спровођења овог програма  

7 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма мера 
за спровођење 
одгајивачког програма за 
2018. годину 

Члан 19. Закона о 
сточарству („Службени 
гласник РС", бр. 41/09, 
93/12 и 14/16), члан 4. став 
1. Закона о подстицајима у 
пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник 
РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16), a у вези 
са чланом 8. Закона о 
буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени 
гласник РС”, број 113/17) 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) 

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  
 

НЕ  03. 2018.  

8 Закључак о усвајању 
Програма расподеле и 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за развој 
ловства Републике Србије 
за субвенције у области 
ловства у 2018. години 

Члан 82. став 4. Закона о 
дивљачи и ловству 
(„Службени гласник РСˮ, 
број 18/10), члан 8. Закона 
о буџету Републике Србије 
за 2018. годину („Службени 
гласник РСˮ, бр.113/17) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РСˮ, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08-УС, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Влада актом распоређује 
средства субвенција из 
Буџетског фонда за развој 
ловства Републике Србије  

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

9 Уредба о висини накнада 
за воде за 2018. 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 водa, 
накнаде за испуштену 
воду, накнаде за 
одводњавање, накнаде за 
коришћење водних 
објеката и система и 
накнаде за извађени речни 
нанос  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  

10 Уредба о утврђивању 
Општег плана за одбрану 
од поплава за период од 
2018. до 2024. године 

Члан 54. став 2. Закона о 
водама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16) 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 начин 
институционалног 
организовања одбране од 
поплава, дужности, 
одговорности и овлашћења 
руководилаца одбране, 
институција и других лица 
надлежних за одбрану од 
поплава, мере које се 
морају предузимати 
превентивно и у периоду 
наиласка великих вода, 
начин осматрања и 
евидентирања података, 
прогноза појава и 
обавештавање  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  

11 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за шуме 
Републике Србије у 2018. 

Члан 88. став 4. Закона о 
шумама („Службени 
гласник РСˮ, број 30/10, 
93/12 и 89/15), члан 8. 
Закона о буџету Републике 

Влада утврђује Годишњи 
програм коришћења 
средстава Буџетског фонда 
за шуме Републике Србије 
у 2018. години, који је 

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

години Србије за 2018. годину 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр.113/17) 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 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14)  

саставни део Уредбе  

12 Уредба о утврђивању 
Програма управљања 
водама у 2018. години 

Члан 42. став 3. Закона о 
водама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16) 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 2018. 
години, као и износ 
средстава за обављање 
тих послова  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  

13 Уредба о утврђивању 
Програма извођења радова 
на заштити, уређењу и 
коришћењу 
пољопривредног 
земљишта за 2018. годину 

Члан 14. став 2. Закона о 
пољопривредном 
земљишту („Службени 
гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 
112/15 и 80/17) и 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) 

Ближе се одређује Програм 
радова на заштити, 
уређењу и коришћењу 
пољопривредног 
земљишта: врста и обим 
радова и осталих 
инвестиционих улагања, 
корисници средстава и 
услови на основу којих се 
остварују права на 
средства  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

14 Закључак о усвајању 
Програма о изменама и 
допунама ИПАРД програма 
за Републику Србију за 
период 2014-2020. 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)  

Измене и допуне ИПАРД 
програма за Републику 
Србију за период 2014-
2020. године  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ 06. 2018.  

15 Уредба о утврђивању 
Годишњег програма 
мониторинга статуса вода у 
2018. години 

Члан 109. став 1. Закона о 
водама („Службени гласник 
РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
101/16) 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 2018. години  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  06. 2018.  

16 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
преношење, спровођење и 
делотворну и ефикасну 
примену правних тековина 
ЕУ у Поглављу 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) 

Доноси се Закључак о 
усвајању Акционог плана 
за преношење, 
спровођење и делотворну 
и ефикасну примену 
правних тековина ЕУ у 
Поглављу 11 - 
Пољопривреда и рурални 
развој  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  06. 2018.  

17 Закључак о утврђивању 
Допуне Основе за вођења 
преговора и закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Мађарске 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 

Утврђује се Допуна Основе 
која садржи основна 
питања о којима ће се у 
наставку вођења преговора 
преговарати, ставове 
делегације Републике 
Србије у вези са тим 

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

управљања 
прекограничним водама и 
сливовима од заједничког 
интереса 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

питањима, састав 
делегације Републике 
Србије и предрачун 
трошкова за рад 
делегације  

18 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, 93/12 и 101/16) 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  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  09. 2018.  

19 Уредба о утврђивању 
критеријума за одређивање 
референтне цене воде 

Члан 157. став 2. тачка 2) 
Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16) 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  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

ДА  09. 2018.  

20 Закључак о утврђивању 
Допуне Основе за вођења 
преговора и закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Румуније о сарадњи у 

Члан 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 

Утврђује се Допуна Основе 
која садржи основна 
питања о којима ће се у 
наставку вођења преговора 
преговарати, ставове 
делегације Републике 

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

области одрживог 
управљања 
прекограничним водама 

Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Србије у вези са тим 
питањима, састав 
делегације Републике 
Србије и предрачун 
трошкова за рад 
делегације  

21 Закучак о усвајању 
Програма развоја 
шумарства на територији 
Републике Србије 

Члан 19. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 30/10, 93/12 и 89/15/15) 
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 - одлука УС и 44/14) 

Стратешки плански 
документ којим се утврђују 
правци развоја шума и 
шумарства са акционим 
планом за његово 
спровођење  

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  

22 Стратегија са Акционим 
планом за преношење, 
спровођење и делотворну 
и ефикасну примену 
правних тековина ЕУ у 
Поглављу 12 - Безбедност 
хране, ветеринарска и 
фитосанитарна питања  

Члан 45. 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) 

Доноси се Стратегија и 
Акциони план за 
преношење, спровођење и 
делотворну и ефикасну 
примену правних тековина 
ЕУ у Поглављу 12 - 
Безбедност хране, 
ветеринарска и 
фитосанитарна питања  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  

23 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Народне Демократске 
Републике Алжира о 
сарадњи у области 

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 

Доноси се Закључак којим 
се утврђује Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Народне 
Демократске Републике 
Алжира о сарадњи у 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

заштите биља и биљног 
карантина 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

области заштите биља и 
биљног карантина и 
именује овлашћено лице за 
потписивање истог  

24 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Турске 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) 

Доноси се Закључак којим 
се утврђује Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Турске о ветеринарској 
сарадњи и именује 
овлашћено лице за 
потписивање истог  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  

25 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Меморандума о 
разумевању између 
Министарства 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике 
Србије и Министарства 
пољопривреде Републике 
Либана о сарадњи 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) 

Доноси се Закључак којим 
се утврђује Основа за 
закључивање 
Меморандума о 
разумевању између 
Министарства 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике 
Србије и Министарства 
пољопривреде Републике 
Либана о сарадњи у 
области пољопривреде и 
именује овлашћено лице за 
потписивање истог  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

НЕ  12. 2018.  

26 Закључци о додели права 
коришћења државних шума 

Члан 99а Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, 

Влада на предлог 
Министарства додељује 

Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 

НЕ  током 



  

140 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

у државној својини бр. 30/10, 93/12 и 89/15) 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 - одлука УС и 44/14)  

право коришћења шума у 
државној својини и одузима 
право корисницима који не 
испуњавају законом 
прописане услове  

 године  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о подстицајима за 
инвестиције у пољопривреди за 
унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета 
кроз подршку у примарну 
производњу биљних култура  

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о подстицајима 
програмима за диверсификацију 
дохотка и унапређење квалитета 
живота у руралним подручјима 
кроз подршку младим 
пољопривредницима 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, број 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

3 Правилник о измени и допуни 
Правилника о условима, начину и 
обрасцу захтева за остваривање 
права на регрес за премију 

Члан 31. став 6. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

НЕ 01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

осигурања усева, плодова, 
вишегодишњих засада, расадника 
и животиња 

103/15 и 101/16)   

4 Правилник о изменама 
Правилника о подстицајима за 
производњу садног материјала и 
сертификацију и клонску селекцију 
воћака, винове лозе и хмеља  

Члан 42. став 5. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 01. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о изменама 
Правилника о подстицајима 
програмима за унапређење 
конкурентности за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредног 
газдинства кроз подршку подизања 
вишегодишњих производних 
засада воћака, винове лозе и 
хмеља  

Члан 34. став 6. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 01. 2018.  Није 
предвиђен  

6 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о подстицајима за 
инвестиције у прераду и маркетинг 
пољопривредних и прехрамбених 
производа и производа рибарства 
за набавку опреме у сектору 
млека, меса, воћа, поврћа и 
грожђа 

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

7 Правилник о садржини техничке 
документације за извођење 
геодетско-техничких радова у 

Члан 80. став 1. тачка 7) Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

комасацији 65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

период 2014-2024. године  
 

8 Правилник о годишњем програму 
пострегистрационе контроле 
средстава за заштиту биља за 
2018. годину („АП”)  

Члан 29. став 1. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  01. 2018.  01.2018. 

9 Правилник о утврђивању Програма 
мера заштите здравља биља за 
2018. годину („АП”)  

Члан 36. став 2. и члан 39. став 4. 
Закона о здрављу биља 
(„Службени гласник РС", број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 01. 2018.  01.2018. 

10 Правилник о измени и допуни 
Правилника о ИПАРД 
подстицајима за инвестиције у 
физичку имовину које се тичу 
прераде и маркетинга 
пољопривредних производа и 
производа рибарства 

Члан 7a став 4. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
10/13 – др. закон и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник о измени и допуни 
Правилника о ИПАРД 
подстицајима за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних 
газдинстава  

Члан 7a став 4. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
10/13 – др. закон и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

12 Правилник о подстицајима за 
инвестиције у пољопривреди за 

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

НЕ  01. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

унапређење конкурентности и 
достизање стандарда квалитета 
кроз подршку у примарну 
сточарску производњу  

руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

предвиђен  

13 Правилник о начину и поступку за 
подношење захтева за 
регистрацију географске ознаке 
јаких алкохолних пића и садржини 
техничке документације 

Члан. 20. Законa о јаким 
алкохолним пићима („Сл. гласник 
РС", број 92/15)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  01. 2018.  03. 2018.  

14 Правилник о измени и допуни 
Правилника о подстицајима за 
очување животињских генетичких 
ресурса 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

15 Правилник о добровољном 
груписању земљишта (услови, 
начин, поступак)  

Члан 80. став 1. тачка 8. Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

16 Правилник о поступку комасације 
(начела комасације, програм 
комасације, одлука о спровођењу 
комасације и начина рада комисије 
за комасацију и њених 
подкомисија) 

Члан 80. став 1. тачка 6) Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

17 Правилник o прeстaнку вaжeњa 
Прaвилникa o услoвимa, нaчину и 
oбрaсцу зaхтeвa зa oствaривaњe 
прaвa нa рeгрeс зa ђубривo  

Закон о подстицајима у 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС“, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16) и члан 15. 
Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

18 Правилник о измени и допуни 
Правилника о условима у погледу 
гајења и промета аутохтоних раса 
домаћих животиња, као и 
садржини и начину вођења 
регистра одгајивача аутохтоних 
раса домаћих животиња 

Члан 69. став 9. Закона о 
сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

19 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о подстицајима за 
унапређење економских 
активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима  

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, број 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

20 Правилник за припрему локалних 
стратегија руралног развоја 
партнерстава за територијални 
рурални развој (LEADER приступ)  

Члан 34. став 1. тачка 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју (,,Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

21 Правилник о изменама 
Правилника о подстицајима за 
спровођење активности у циљу 
подизања конкурентности кроз 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  
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диверсификацију економских 
активности кроз подршку 
инвестицијама у прераду и 
маркетинг на пољопривредном 
газдинству 

103/15 и 101/16)   

22 Правилник о изменама 
Правилника о условима за 
расподелу и коришћење средстава 
Буџетског фонда за воде 
Републике Србије и о начину 
расподеле тих средстава 

Члан 187. став 3. Закона о водама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

23 Правилник о изменама 
Правилника о садржини и обрасцу 
захтева за издавање водних аката, 
садржини мишљења у поступку 
издавања водних услова и 
садржини извештаја у поступку 
издавања водне дозволе 

Члан 114. став 4, члан 118. став 
11. и члан 122. став 6. Закона о 
водама („Службени гласник РСˮ, 
бр. 30/10, 93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

24 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о микробиолошким 
критеријумима за храну 

Члан 26. став 4. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен 

25 Правилник о изменама и допуни 
Правилника о начину 
установљавања ловног подручја и 
ловишта, условима за спровођење 
ловног газдовања, поступку 
спровођења јавног огласа, 

Члан 44. Закона о дивљачи и 
ловству („Службени гласник РСˮ, 
брoj 18/10)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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поступку за давање и одузимање 
права на газдовање ловиштем, 
садржини уговора, утврђивању 
висине одговарајућих гаранција 
које је дужно да обезбеди правно 
лице пре закључивања уговора, 
као и условима и начину за 
давање ловног ревира у закуп 

26 Правилник о садржини и начину 
поступања са документацијом за 
процену активне супстанце („АП”)  

Члан 12. став 4. 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  03. 2018.  06. 2012.  

27 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о проглашавању 
ловостајем заштићених врста 
дивљачи  

Члан 21. Закона о дивљачи и 
ловству („Службени гласник РС” 
број 18/10)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

28 Правилник о максимално 
дозвољеним количинама остатака 
средстава за заштиту биља у 
храни и храни за животиње и о 
храни и храни за животиње за које 
се утврђују максимално 
дозвољене количине остатака 
средстава за заштиту биља  

Члан 52. став 3. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РС„ број 41/09 
)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  06. 2012.  

29 Листа малих усева и мање 
значајних намена („АП”) 

Члан 21. став 8. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  06. 2012.  
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41/09)   

30 Правилник о подстицајима за 
очување и унапређење животне 
средине и природних ресурса кроз 
подршку агроеколошким мерама, 
доброј пољопривредној пракси и 
другим политикама заштите и 
очувања животне средине 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју (,,Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

31 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката који се баве 
производњом и прометом хране 
животињског порекла 

Члан 73. став 2., члан 74. став 2. и 
члан 78. Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен   

32 Правилник о одређивању водних 
јединица и њихових граница 

Члан 27а став 4. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 

НЕ  03. 2018.  12. 2017.  

33 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о подстицајима за 
очување биљних генетичких 
ресурса  

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, број 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

34 Правилник о одређивању 
мелиорационих подручја и 
њихових граница 

Члан 28. став 3. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 

НЕ  03. 2018.  12. 2017.  
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35 Правилник о допуни Правилника о 
захтевима за производњу и промет 
ароматизованих вина 

Члан 7. став 6. и члан 22. став 3. 
Закона о вину („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  

36 Правилник o воћним соковима и 
одређеним сродним производима 
намењеним за људску употребу 

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 04. 2018.  06. 2011.  

37 Правилник о изменама и допунама 
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  04. 2018.  Није 
предвиђен  

38 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката у којима 
послују субјекти у пословању 
храном за животиње 

Члан 73. став 2, члан 74. став 2. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен   

39 Правилник о обрасцу захтева и 
документацији која се подноси уз 
захтев за регистрацију средстава 
за заштиту биља („АП”)  

Члан 11. став 2. 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  06. 2018.  06. 2012.  
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40 Правилник о адитивима који се 
користе у исхрани животиња  

Члан 111. став 6. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен   

41 Правилник о мониторингу зооноза Члан 29а став 2. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен   

42 Наредба о привременим хитним 
мерама у погледу Египта против 
уношења и ширења Ralstonia 
solanacearum (Smith) Yabuuchi et 
al. („АП”)  

Члан 36. став 2. и члан 39. став 4. 
Закона о здрављу биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен.  

43 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима и поступку 
давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 

Члан 80. став 1. тачка 12б) Закона 
о пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

44 Правилник о условима за 
одржавање смотри, изложби, 
сајмова, лицитација и такмичења 

Члан 76. став 4. Закона о 
сточарству („Службени гласник 
РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  09. 2018.  03. 2017.  

45 Правилник о хигијени хране  Члан 45. став 3. Закона о 
безбедности хране („Службени 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

ДА  09. 2018.  06.2011.  
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гласник РС”, број 41/09)  Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

46 Правилник о начину испитивања 
присуства трихинела у месу 

Члан 21. став 1. и члан 45. Закона 
о ветеринарству („Службени 
гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 
93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

47 Листа одобрених супстанци („АП”)  Члан 20. став 7. Закона о 
средствима за заштиту биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  09. 2018.  једном 
годишње 

48 Правилник о условима за 
некомерцијално кретање кућних 
љубимаца за које није потребно 
решење за увоз и транзит, као и о 
изгледу и садржини обрасца 
уверења (сертификата) за те 
пошиљке 

Члан 124. став 9. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

49 Правилник о условима које треба 
да испуни привредно друштво или 
друго правно лице у погледу 
техничких и стручних капацитета 
за испитивање опасних и штетних 
материја у пољопривредном 
земљишту и води за наводњавање  

Члан 17. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту 
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 - др. закон, 41/09, 112/15 и 
80/17)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

50 Правилник о посебној хигијени Члан 76. став 3. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

ДА  09. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

хране животињског порекла  РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12) и 
члан 45. став 3. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

предвиђен  

51 Правилник који ближе прописује 
услове у погледу опреме и 
стручног кадра из става 1. члана 
97. Закона о шумама  

Члан 97. став 2. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, број 
30/10, 93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  

52 Правилник о брзо смрзнутој храни Чл. 30., 45. и 55. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС”, број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  09. 2018.  06. 2011.  

53 Правилник о општим и посебним 
условима хигијене хране за 
животиње у производњи и промету 

Члан 76. став 3. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  09. 2018.  Није 
предвиђен  

54 Правилник о садржини основе, 
начину и поступаку њеног 
доношења и израде, као и битним 
недостацима и околностима због 
којих се врши измена и допуна 
основе  

Члан 22. став 6. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, број 
30/10, 93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  

55 Правилник о садржини програма, 
начину и поступку његовог 
доношења и израде, као и битним 
недостацима и околностима због 

Члан 23. став 5. Закона о шумама 
(„Службени гласник РСˮ, број 
30/10, 93/12 и 89/15)  

Стратегија развоја 
шумарства Републике 
Србије 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

којих се врши измена и допуна 
програма  

 

56 Правилник о подршци у сточарству Члан 20. став 3. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  10. 2018.  Није 
предвиђен  

57 Правилник о измени и допуни 
Правилника о подстицајима за 
очување животињских генетичких 
ресурса у банци гена 

Члан 34. став 7. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

58 Правилник о ИПАРД подстицајима 
за диверсификацију 
пољопривредних газдинстава и 
развој пословања 

Члан 7a став 4. Закона о 
пољопривреди и руралном развоју 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
10/13 – др. закон и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  11. 2018.  Није 
предвиђен  

59 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката у којима се 
обавља делатност производња и 
промет хране за животиње, начину 
и поступку регистрације и 
одобравања и садржини и начину 
вођења регистра објеката односно 
регистра одобрених објеката за 
храну за животиње 

Члан 73. став 2., члан 74. став 2. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

60 Наредба о утврђивању 
Оперативног плана за одбрану од 
поплава за 2019. годину 

Члан 55. став 4. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12 и 101/16)  

Стратегија управљања 
водама на територији 
Републике Србије до 2034. 
године 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

61 Правилник о регистрацији и 
одобравању објеката у којима 
послују оператери споредним 
производима животињског порекла 

Члан 73. став 2., члан 74. став 2. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

62 Правилник о одређивању подручја 
са отежаним условима рада у 
пољопривреди 

Члан 3. став 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ 12. 2018.  Нови 
правилник се 
доноси на 
период од три 
године  

63 Правилник о измени и допуни 
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 

Члан 67. став 2. и члан 69. став 2. 
Закона о сточарству („Службени 
гласник РС”, бр. 41/09,93/12 и 
14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

64 Правилник о Програму очувања 
биолошке разноврсности у 
сточарству 

Члан 68. Закона о сточарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09, 
93/12 и 14/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

НЕ  12. 2018.  Нови 
правилник се 
доноси на 
период од пет 
година 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

65 Правилник о утврђивању мера за 
контролу болести класична куга 
свиња 

Члан 60. став 2. и члан 63. став 4. 
Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

66 Правилник о измени и допуни 
Правилника о декларисању, 
означавању и рекламирању хране 

Члан 30. Закона о безбедности 
хране („Службени гласник РС”, 
број 41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

67 Наредба о надзору, прегледима и 
мерама у погледу дрвног 
материјала за паковање који се 
користи у транспорту одређених 
роба пореклом из Кине („АП”)  

Члан 36. став 2. и члан 39. став 4. 
Закона о здрављу биља 
(„Службени гласник РСˮ, број 
41/09)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен 

68 Правилник о здравственом стању 
говеда и свиња за стављање у 
промет на унутрашњем тржишту 

Члан 58а став 3. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 
РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

69 Правилник о условима за 
некомерцијално кретање кућних 
љубимаца за које није потребно 
решење за увоз и транзит, као и о 
изгледу и садржини обрасца 
уверења (сертификата) за те 
пошиљке 

Члан 128. Закона о ветеринарству 
(„Службени гласник РС”, бр. 91/05, 
30/10 и 93/12) 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

70 Правилник o узорковању хране за Члан 83. став 1. Закона о 
ветеринарству („Службени гласник 

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 

ДА  12. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

животиње РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12)  Републике Србије за 
период 2014-2024. године 

предвиђен  

71 Правилник о измени и допуни 
Правилника о премији за млеко 

Члан 15. став 5. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју („Службени 
гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 
103/15 и 101/16)  

Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја 
Републике Србије за 
период 2014-2024. године  
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

72 Правилник o квалитету какаоа и 
чоколадних производа  

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  

ДА  12. 2018.  06. 2011.  

       

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Интегрално управљање 
водама („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

11  303.755.000 RSD   

56  392.210.000 RSD   

01  3.952.512.000 RSD   

06  190.500.000 RSD   
 

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, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

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 

1.ПА.1 Управљање у области 
вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  348.199.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
водама кроз доношење: 
нормативних аката, водних 
аката, овлашћења за 
обављање послова 
испитивања квалитета 
отпадних вода и испитивања 
квалитета површинских и 
подземних вода, лиценци за 
обављање послова у области 
управљања водама 

1.ПА.2 Инспекцијски надзор у 
области вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 

01  30.323.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
водама кроз вршење 
инспекцијског надзора 

1.ПА.3 Уређење и коришћење 
вода („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 

01  120.000.000 RSD   
 

Изграђени и реконструисани 
водни објекти за снабдевање 
водом за пиће и санитарно - 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 хигијенске потребе, 
постројења за припрему воде 
за пиће, магистрални 
цевоводи и резервоари са 
уређајима који им припрадају 
у око 10 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, 
као и подаци о високим 
бранама са акумулацијама на 
водним подручјима на 
територији Републике Србије, 
осим територије аутономне 
покрајине 

1.ПА.4 Заштита вода од 
загађивања („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  50.500.000 RSD   
 

Изграђени и реконструисани 
главни колектори и 
постројења за пречишћавање 
отпадних вода у 2 града или 
општине; израђена техничка 
документација која омогућава 
реализацију инвестиција у 
области заштите вода од 
загађивања; спроведене мере 
при хаваријским загађењима; 
извршена контрола квалитета 
вода; прикупљени и обрађени 
подаци о индустријским и 
комуналним системима, 
постројењима за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

пречишћавање отпадних 
вода, мерењима емисије 
загађења, зонама санитарне 
заштите изворишта 
водоснабдевања 

1.ПА.5 Уређење водотока и 
заштита од штетног 
дејства вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  2.319.493.000 RSD   
 

Одржавање спремности и 
функционалне сигурности 
објеката система за заштиту 
од поплава спољним и 
унутрашњим водама и од 
леда из Оперативног плана за 
одбрану од поплава кроз 
обављање приоритетних 
активности на редовном и 
инвестиционом одржавању и 
на спровођењу одбране од 
поплава сразмерно 
расположивим средствима, а 
у циљу заштите од поплава 
брањених подручја 

1.ПА.6 Планирање и 
међународна сарадња у 
области вода 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  174.500.000 RSD   
 

Донета планска документа за 
управљање водама (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 
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успостављен водни 
информациони систем, као и 
остварена билатерална и 
мултилатерална сарадња у 
области вода 

1.ПК.1 Брана са акумулацијом 
„Стубо - Ровни”, Ваљево 
(„АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  140.000.000 RSD   
 

На брани и акумулацији 
„Стубо-Ровни”, Ваљево: 
изведени радови на изградњи 
бране са акумулацијом „Стубо 
- Ровни”, извршена набавка и 
уградња хидромашинске и 
електро опреме, система за 
осматрање и обавештавање, 
извршен технички преглед 
дела објеката од стране 
Комисије за технички преглед, 
извршени послови по налогу 
Комисије за технички преглед, 
извршен упис права јавне 
својине Републике Србије на 
експроприсаном земљишту за 
потребе изградње бране са 
акумулацијом и прибављена 
употребна дозвола 

1.ПК.2 Брана са акумулацијом 
„Ариље” профил 
„Сврачково” („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  400.000.000 RSD   
 

На брани и акумулацији 
„Ариљеˮ – профил 
„Сврачковоˮ, Ариље: завршен 
део поступака 
експропријације земљишта и 
извршен упис права јавне 
својине Републике Србије на 
експроприсаном земљишту за 
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потребе изградње бране са 
акумулацијом, изграђени 
делови шахтног прелива, 
водозахватне куле са тунелом 
за водоснабдевање и 
темељним испустом, опточног 
тунела, објеката заштите 
грађевинске јаме, припремних 
радова и др. 

1.ПК.3 Изградња система за 
наводњавање - I фаза 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

11  203.755.000 RSD   

01  57.104.000 RSD   
 

Изведени радови на 
изградњи, реконструкцији и 
санацији водних објеката и 
система за потребе 
наводњавања, и то на: 
двонаменском систему 
„Mеђа”, „Јанков мост I и II”, 
„Итебеј” и „Речеј”, изградњи 
ЦС „Јегричка”, ЦС „Песир”, ЦС 
„Калоча”, систему за 
наводњавање Нова Црња – 
Житиште, Тиса-Палић, 
Кикинда – ЦС Мокринска II и 
Мали Иђош и 
хидромелиорационим 
системима на подручју 
Шапца, Чачка и Панчевачког 
рита 

1.ПК.4 Хитне санације од 
поплава (Floods 
Emergency Recovery 
Project) IBRD Loan No. 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

11  100.000.000 RSD   
 

Извршена рехабилитација и 
реконструкција приоритетне 
инфраструктуре за заштиту од 
поплава 
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8449-YF 

1.ПК.5 Донација за систем 
ране најаве 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 

06  108.500.000 RSD   
 

Извршена набавка опреме за 
системе за рано упозоравање 

1.ПК.6 Изградња постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода на 
територији општине 
Рашка (ИПА 2013) („АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

56  392.210.000 RSD   

01  63.197.000 RSD   
 

Унапређен део система за 
водоснабдевања и 
сакупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних 
вода, кроз израду техничке 
документације, изградњу и 
реконструкцију одређеног 
броја водних објеката за 
коришћење вода и заштиту 
вода од загађивања у 
општини Рашка 

1.ПК.7 Изградња линије муља 
на постројењу за 
пречишћавање 
отпадних вода града 
Шапца (ИПА 2008) 
(„АП”) 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  90.000.000 RSD   
 

Унапређен систем за 
сакупљања, одвођења и 
пречишћавања отпадних 
вода, кроз изградњу линије 
муља на постројењу за 
пречишћавање отпадних вода 
града Шапца 

1.ПК.8 GEF-SCCF Управљање 
водама на сливу реке 
Дрине у оквиру 
програма за Западни 
Балкан GEF-SCCF The 
West Balkans Water 
Management in Drina 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

06  82.000.000 RSD   
 

Унапређена регионална 
сарадња у области 
управљања водама и 
припремљене и реализоване 
Пилот инвестиције у циљу 
повећања спремности на 
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River Basin Project утицај климатских промена 

1.ПК.9 Регионални систем 
водоснабдевања 
Морава 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  124.196.000 RSD   
 

Изграђено 8 бунара на 
изворишту Трновче – 
Милошевац – Лозовик са 
везним цевоводом (I и II фаза) 
и извршено чишћење 
магистралног цевовода према 
Великој Плани и 
Смедеревској Паланци 

1.ПК.10 Регионални систем 
водоснабдевања за 
Расински округ 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  25.000.000 RSD   
 

Извршена набавка и уградња 
система за даљински надзор 
и управљање водоводним 
системом „Расина” 

1.М.1 Редовно одржавање 
регионалних 
хидросистема за 
наводњавање Мачва и 
Неготинска низија 

Влада  Стратегија управљања водама 
на територији Републике 
Србије до 2034. године 
 

01  10.000.000 RSD   
 

Извршени послови на 
управљању и одржавању 
регионалних хидросистема 
Мачва и Неготинска низија 

2 Уређење и надзор у 
области пољопривреде 
("АП") 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  1.328.890.000 RSD   

56  104.746.000 RSD   

15  12.740.000 RSD   
 

Модернизација и 
прилагођавање институција; 
Унапређена примена закона и 
прописа у области 
пољопривреде 

2.ПА.1 Администрација и 
управљање 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  553.918.000 RSD   
 

Унапређена реализација 
делокруга правних, општих, 
нормативних, финансијских 
послова и обезбеђени 
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 материјални трошкови 
неопходни за стварање 
услова за реализацију 
целокупног програма 
Уређења и надзора у области 
пољопривреде 

2.ПА.2 Пољопривредна 
инспекција 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  125.549.000 RSD   
 

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  

2.ПА.3 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 -2020 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  388.000 RSD   

56  6.126.000 RSD   
 

Јачање институционалних и 
административних капацитета 
Управљачког тела (Одељење 
за рурални развој) и 
Саветодавног система за 
имплементацију ИПАРД-а. 
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Успостављање Техничких 
тела и њихова обука за 
спровођење задатака у 
складу са ИПАРД-ом. Јачање 
институционалних и 
административних капацитета 
Управе за аграрна плаћања 
за имплементацију ИПАРД-а. 
Подизање свести о значају 
ИПАРД-а  

2.ПА.4 ИПА 2014 - Помоћ 
европским 
интеграцијама - 
неалоцирана средства  

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  987.000 RSD   

56  98.620.000 RSD   
 

Јачање институционалних и 
административних капацитета 
надлежних организационих 
делова Министарства  

2.ПК.1 Управљање 
инвестицијама у 
области пољопривреде 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  400.000.000 RSD   
 

Завршени пројекти 

2.ПК.2 Рејонизација воћарске 
производње у Србији 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  9.500.000 RSD   
 

Унапређена воћарска 
производња; повећане 
површине под квалитетним 
воћарским засадима; уштеда 
финансијских средстава јер 
би се субвенцијска средства 
циљaнo, нaмeнски и плaнски 
усмeрила зa oдрeђeну вoћну 
врсту и из oдрeђeнoг 
лoкaлитeтa где та воћка даје 
висок принос и најбољи 
квалитет плода; нови засади 
воћа подизали би се 
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искључиво на подручјима која 
својим агроеколошким 
карактеристикама омогућавају 
постизање високих, редовних 
приноса плодова високог 
квалитета; губици приноса 
воћа у Србији услед лошег 
одабира локалитета и 
неповољних услова средине 
би се смањили, те би се 
повећао просечан годишњи 
род воћа; повећана 
рентабилност и продуктивност 
производње  

2.ПК.3 Системи и базе 
података у области 
пољопривреде 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  37.220.000 RSD   
 

Унапређено информисање 
свих заинтересованих 
корисника о ценама појединих 
пољопривредно-
прехрамбених производа и 
репроматеријала; обезбеђени 
подаци за ефикасно 
функционисање FADN IT базе 
података за слање података у 
ЕУ (Rica 1); унапређена 
информациона подршка 
пољопривредном 
произвођачу у пласману 
производа АГРОПОНУДА; 
Обезбеђивање ажурних 
података о произвођачима 
грожђа и виноградарским 
парцелама  
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2.ПК.4 Уређење у области 
пољопривреде и 
руралног развоја 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

15  12.740.000 RSD   

01  201.328.000 RSD   
 

Унапређење законодавног и 
стратешког оквира 

3 Заштита, уређење, 
коришћење и 
управљање 
пољопривредним 
земљиштем 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  654.377.000 RSD   
 

Унапређење квалитета 
пољопривредног земљишта, 
ефикасно коришћење 
пољопривредног земљишта и 
повећање доступности 
земљишних ресурса, 
побољшање природних и 
еколошких услова на 
пољопривредном земљишту  

3.ПА.1 Подршка уређењу 
пољопривредног 
земљишта 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  379.000.000 RSD   
 

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 

3.ПА.2 Подршка заштити и 
коришћењу 
пољопривредног 
земљишта 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  153.000.000 RSD   
 

Заштита и очување хемијских 
и биолошких својстава 
земљишта и обезбеђење 
правилне употребе 
минералних и органских 
ђубрива и пестицида, 
увећање коришћења 
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површине пољопривредног 
земљишта узимањем у закуп 
и унапређена техничка и 
стручна основа за заштиту и 
коришћење пољопривредног 
земљишта  

3.ПА.3 Стручна и 
административна 
подршка у управљању 
пољопривредним 
земљиштем 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  122.377.000 RSD   
 

Остварена ефикасна подршка 
у управљању 
пољопривредним земљиштем 
и унапређен преглед 
информација 

4 Програми финансирани 
од стране 
међународних 
организација у области 
пољопривредно-
прехрамбене 
производње и руралног 
развоја 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  129.357.748 RSD   

05  446.825.090 RSD   

01  1.390.247 RSD   
 

Успостављен систем 
континуиране обуке и 
стручног усавршавања 
запослених у циљу 
унапређења професионалнох 
вештина, знања и 
способности и Изграђени 
капацитети у МПШВ 

4.ПА.1 Јачање управљања 
земљиштем на нивоу 
општина 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

05  254.610.000 RSD   
 

Ефикасна подршка у 
управљању пољопривредним 
земљиштем; Унапређен 
преглед информација 

4.ПА.2 Програм расподеле и 
коришћења 
финансијских средстава 
донације Владе Јапана  

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

05  7.715.083 RSD   
 

Програм је намењен мери 
техничке помоћи за припрему, 
спровођење, праћење, 
евалуацију и промоцију 
инструмента претприступне 
помоћи ЕУ за рурални развој 
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(ИПАРД II програм) 

4.ПА.3 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 – 2020 
(Идентификација 
неопходних корака у 
процесу успостављања 
система за 
класификацију трупова 
у складу са захтевима 
ЕУ) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  6.175.707 RSD   

01  390.156 RSD   
 

-Обезбеђен основ за 
успостављање система 
класификације трупова и 
извештавање о ценама у 
складу са ЕУ захтевима 

4.ПА.4 ИПА 2014-Помоћ 
европским 
интеграцијама - 
неалоцирана средства 
(Јачање капацитета за 
имплементацију и даљи 
развој законског оквира 
у области органске 
производње и политике 
квалитета хране) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  69.383.808 RSD   

01  693.838 RSD   
 

Успостављен ефективни 
систем контроле органске 
производње који укључује све 
учеснике и аспекте органске 
производње. Законски оквир у 
области производа са 
заштићеним географским 
пореклом усклађен са ЕУ 
законодавством  

4.ПА.5 ИПА 2014 неалоцирана 
средства – Развој 
правног и 
институционалног 
оквира из области 
рибарства 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

06  30.625.253 RSD   

01  306.253 RSD   
 

Успостављена база за 
националну шему 
сертификације улова у складу 
са захтевима ЕУ; Уведен 
систем за контролу и 
превенцију нелегалног, 
непријављеног и 
нерегулисаног риболова; 
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Уведени тржишни стандарди 
за производе рибарства; 
ојачан контрола производа 
рибарства на тржишту  

4.ПК.1 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  11.586.490 RSD   
 

Заштита Облачинске вишње 
из Мерошине ознаком 
географског порекла, боље 
позиционирање на домаћем и 
ЕУ тржишту производа са 
ознаком географског порекла 
и подизање свести код 
произвођача и потрошача о 
истим 

4.ПК.2 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  11.586.490 RSD   
 

Развијање шеме квалитета у 
функцији стварања додате 
вредности за одређене 
производе од меса, а у циљу 
подизања конкурентности 
домаћих производа; 
Доношење подзаконских 
аката којима ће се уредити 
минимални хигијенски услови 
за објекте у којима се врши 
производња производа са 
ознакама географског 
порекла. Израда водича за 
регистрацију објеката за 
традиционалну производњу 
меса  

4.ПК.3 Спровођење пратећих 
мера уз пројекат Развој 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 

05  184.500.000 RSD   
 

Наставак развијања 
финансијског система у 
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финансијског система у 
руралним подручјима 
Србије III и IV 

Србије за период 2014-2024. 
године  
 

руралним подручјима Србије 

5 Безбедност хране, 
ветеринарска и 
фитосанитарна 
политика („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  214.087.000 RSD   

01  916.580.000 RSD   

56  59.636.000 RSD   

01  3.979.508.000 RSD   

56  164.552.000 RSD   
 

ДНРЛ: Подигнут квалитет 
сировог млека и осигурана 
безбедност млека за исхрану 
становништва; успостављен 
транспарентан начин 
одређивања цене млека; 
обезбеђени формални и 
суштински услови за очување 
аутохтоних сорти биља. УЗБ: 
Постићи ниво од 6% 
неусаглашености у вези са 
применом прописа у 
фитосанитарној области у 
односу на укупан број 
контрола 

5.ПА.1 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  103.929.000 RSD   
 

Поуздана лабораторијска 
испитивања хране и хране за 
животиње; Ефикаснија 
контрола органске 
проиводње; Очување 
бидиверзитета, регенерисана 
колекција семена 

5.ПА.2 УЗБ-Управљање 
фитосанитарним 
системом и системом 
безбедности хране и 
хране за животиње 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  454.769.000 RSD   
 

Усклађен фитосанитарн 
систем Републике Србије са 
међународним стандардима и 
олакшан међународни и 
унутрашњи промет производа 
који су у надлежности Управе 
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биљног порекла („АП”) за заштиту биља. Постићи 
ниво од: 1) 60 штетних 
организама под посебним 
надзором према програму 
мера заштите здравља биља; 
2) 98% биолошке сигурности 
од могућег појављивања 
новостворених генетички 
модификованих организама; 
3) 1% повећања уписних 
сорти у регистар сорти 
пољопривредног биља; 4) 5% 
удела заштићених биљних 
сорти у производњи и на 
тржишту и база података о 
атестираним количинама 
семена и садног материјала; 
5) 108 активних супстанци које 
се испитују у узорцима хране 
биљног и животињског 
порекла и хране за животиње 
биљног порекла у оквиру 
годишњег програма 
испитивања резидуа 
средстава за заштиту; 6) 2% 
учешћа регистрованих 
средстава за заштиту биља 
усклађених са стандардима 
ЕУ у односу на укупан број 
регистрованих средстава за 
заштиту биља 

5.ПА.3 УЗВ-Безбедност хране 
животињског порекла и 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 

01  200.000.000 RSD   
 

Постигнут ниво квалитета и 
безбедности хране у складу 
са националним и 
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хране за животиње године  
 

интернационалним 
прописима. Постигнут ниво 
квалитета и безбедности 
хране у промету у складу са 
националним и 
интернационалним 
прописима. Постигнут ниво 
квалитета и безбедности 
хране за животиње у складу 
са националним и 
интернационалним прописима 

5.ПА.4 УЗВ-Надзор у области 
ветеринарства и 
безбедности хране 
животињског порекла 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  349.778.000 RSD   
 

Успостављање ефикасног 
система инспекцијског 
надзора 

5.ПА.5 УЗВ-Управљање у 
области ветеринарства 
и безбедности хране 
животињског порекла и 
хране за животиње 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  214.696.000 RSD   

01  214.696.000 RSD   
 

Ефикасност пружања услуга 
Управе за ветерину 

5.ПА.6 УЗВ-Заштита здравља 
животиња 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  2.710.772.000 RSD   
 

Побољшање здравственог 
статуса домаћих животиња на 
газдинствима 

5.ПА.7 УЗВ ИПА 2013 - 
Твиининг пројекат 
"Јачање капцитета 
надлежних институција 
у области контроле 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  52.327.000 RSD   
 

Институционални правни и 
стратешки оквир за 
откривање, надзор, контролу 
и извештавање о зоонозама и 
заразним болестима 
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зооноза и других 
заразних болести 
животиња" 

 животиња у складу са 
захтевима ЕУ; наставак 
усклађивања система 
управљања, контроле и 
сузбијања заразних болести 
животиња са европским 
стандардима кроз процес 
усклађивања правног оквира 
као и јачања професионалних 
капацитета надлежних 
институција 

5.ПА.8 Неалоцирана средства 
ИПА 2014 - 
Пољопривреда и 
рурални развој 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  116.487.000 RSD   
 

/ 

5.ПА.9 Фитосанитарна 
инспекција 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  449.049.000 RSD   
 

Олакшан међународни и 
унутрашњи промет; постићи 
ниво од: 1) 0,4% 
неусаглашених пошиљки 
биља, биљних 
производа,средстава за 
заштиту и исхрану биља у 
односу на укупан број 
пошиљки у увозу; 2) 0,4% 
неусаглашених пошиљки 
хране биљног и мешовитог 
порекла и хране за животиње 
биљног порекла у односу на 
укупан број пошиљки у увозу; 
3) 3% неусаглашених 
примарних пољопривредних 
производа биљног порекла на 
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присуство резидуа средстава 
за заштиту биља, 
контаминената и хуманих 
вируса; 4) 5% мера 
спроведених због 
неусаглашености у осносу на 
укупан број контрола у 
области биолошке сигурности; 
5) 5% мера спроведених 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 

5.ПК.1 Успостављање 
сервисне мреже 
агрометеоролошких 
станица 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  10.000.000 RSD   
 

Биолошки параметри (штетни 
организми, биљне врсте) и 
параметри услова средине 
повезани, истумачени и 
дистрибуирани 
заинтересованим 
корисницима путем портала 
www.pissrbija.com. Постићи 
ниво од: 1) 70 економских 
штетних организама за чију 
прогнозу се користе 
метеоролошки услови ради 
праћења њиховог развоја; 2) 
30.000 посета порталу 
Прогнозно-извештајне службе 
Србије 
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5.ПК.2 ИПА 2014 - Помоћ 
европским 
интеграцијама - 
неалоцирана средства 
(Јачање капацитета у 
фитосанитарном 
сектору у области 
признавања сорти 
пољопривредног биља, 
укључујући унапређење 
институција за њихово 
тестирање) 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  234.000 RSD   

56  23.306.000 RSD   
 

1) Унапређена контрола 
сортности садног материјала 
које је присутно на тржишту 2) 
Повећана производња и 
трговина садним 
материјалом, односно 
плодовима већине старих 
домаћих и одомаћених сорти 
воћа и винове лозе, 3) Ојачан 
капацитет Одељења за 
признавање сорти у Управи за 
заштиту биља и 
институцијама којима је 
поверено тестирање биљних 
сорти у циљу примене 
најбоље праксе у области 
тестирања и признавања 
сорти у складу са важећом ЕУ 
регулативом 

5.ПК.3 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 (Даље 
јачање капацитета у 
области средстава за 
заштиту биља и резидуа 
пестицида) 

Орган  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  2.528.000 RSD   

56  36.330.000 RSD   
 

1) Припремљен правни основ 
за измену законодавства 
Републике Србије 2) 
Изграђени капацитети за 
процену ризика у поступку 
регистрације средстава за 
заштиту биља 3) Процена 
ризика у поступку 
регистрације средстава за 
заштиту биља у складу са ЕУ 
стандардима 3) Успостављен 
систем за размене 
информација између 
надлежног органа и 
потенцијалних подносиоца 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

захтева и генералне 
популације 

5.ПК.4 Изградња карантинског 
стакленика за потребе 
фитосанитарне 
лабораторије („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  44.500.000 RSD   
 

Ефикасна контрола 
регулисаних економских 
штетних и карантинских 
организама 

5.ПК.5 Успостављање 
лабораторије за 
утврђивање квалитета 
сировог млека и 
безбедност хране („АП”) 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  
 

01  62.658.000 RSD   
 

Подигнут квалитет и 
хигијенска исправност сировог 
млека, транспарентан начин 
одређивања цене млека, 
референтна испитивања 
хране, поуздани и 
веродостојни резултати рада 
овлашћених службених 
лабораторија  

5.ПК.6 Унапређење енергетске 
ефикасности 
лабораторије 

Влада  Стратегија пољопривреде и 
руралног развоја Републике 
Србије за период 2014-2024. 
године  

01  3.000.000 RSD   
 

Смањени издаци за грејање и 
хлађење просторија 

6 Развој шумарства и 
ловства 

Влада  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  1.193.077.000 RSD   
 

Успостављено одрживо 
управљање шумама у 
Републици Србији; унапређен 
систем заштите шума; 
унапређено стање дивљачи и 
ловства  

6.ПА.1 Управљање у Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 

01  283.725.000 RSD   
 

Унапређено стања шума у 
Републици Србији; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

шумарству и ловству   Унапређена шумска 
инфраструктура; 
Успостављено ефикасно 
планирање газдовања 
шумама; Унапређен 
стратешки, регулаторни и 
институционални оквир за 
спровођење одрживог 
газдовања шумама и дивљачи  

6.ПА.2 Надзор у шумарству и 
ловству  

Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  48.838.000 RSD   
 

Умањен проценат 
неправилности у односу на 
претходни период 

6.ПА.3 Одрживи развој и 
унапређење шумарства 
- Буџетски фонд за 
шуме  

Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  750.000.000 RSD   
 

Унапређено стања шума у 
Републици Србији; 
унапређена шумска 
инфраструктура; 
успостављено ефикасно 
планирање газдовања 
шумама 

6.ПА.4 Одрживи развој и 
унапређење ловства - 
Буџетски фонд за развој 
ловства  

Орган  Стратегија развоја шумарства 
Републике Србије 
 

01  110.514.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

врсте ловне дивљачи  

7 Подстицаји у 
пољопривреди и 
руралном развоју ("AП") 

Орган   56  1.920.426.000 RSD   

01  27.921.643.000 RSD   

12  800.000.000 RSD   
 

РЗС -МПШВ -НБС (Кључни 
макропруденцијални 
индикатори – квалитет активе)  

7.ПА.1 Кредитна подршка-Фонд 
за подстицање развоја 
пољопривредне 
призводње у републици 
("АП") 

Орган   
 

12  800.000.000 RSD   
 

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  

7.ПА.2 Директна плаћања 
("АП") 

Орган   
 

01  21.268.248.000 RSD   
 

Унапређен квалитет и 
квантитет сточарске 
производње, ратарске 
производње и унапређена 
производња млека  

7.ПА.3 Мере руралног развоја 
("АП") 

Орган   
 

01  5.250.778.000 RSD   
 

Унапређена конкурентност и 
достигнут стандард квалитета 
и управљања ризицима, 
унапређење животне средине 
и диверсификација 
економских активности на 
селу 

7.ПА.4 Стручна и 
административна 

Орган   01  523.763.000 RSD   
 

Унапређење ефикасности 
рада Управе за аграрна 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

подршка за спровођење 
мера подстицаја 

 плаћања и унапређење 
ефеката рада управе и 
капацитета за управљање 
фондовима ЕУ  

7.ПА.5 Посебни подстицаји 
("АП") 

Орган   
 

01  255.350.000 RSD   
 

Унапређење информисања и 
едуковања пољопривредних 
произвођача и промоције 
домаћих производа и 
производних подручја и 
унапређење производње у 
сточарству кроз спровођење 
одгајивачког програма 

7.ПА.6 ИПАРД ("АП") Орган   
 

56  1.825.695.000 RSD   

01  612.565.000 RSD   
 

Унапређење стања основних 
средстава пољопривредних 
газдинстава која се баве 
примарном пољопривредном 
производњом. Ојачани 
институционални и 
административни капацитети 
Управљачког тела и 
Саветодавног система за 
имплементацију ИПАРД-а 
Успостављање техничких 
тела и њихова обука за 
спровођње задатака у складу 
са ИПАРД-ом. Ојачани 
институционални и 
административни капацитети 
Управе за аграрна плаћања 
за имплементацију ИПАРД-а  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

7.ПА.7 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020  

Орган   
 

01  10.939.000 RSD   

56  94.731.000 RSD   
 

Извршена промоција ИПАРД 
програма; Спроведен надзор 
над спровођењем ИПАРД 
програма; Обрађени подаци 
референтних парцела 
пољопривредних газдинстава  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

2. Министар Горан Триван 

3. Делокруг На основу члана 5а. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Министарство 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; 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; одобравање 
прекограничног промета отпада и заштићених биљних и животињских врста, као и друге послове 
одређене законом. Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства 
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.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛЧАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 
 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о ратификацији 
Споразума о очувању афричко – 
евроазијских миграторних птица 
водених станишта  

Потврђује се Споразум о очувању 
Афричко – Евроазијских 
миграторних птица водених 
станишта (AEWA) као највећи 
споразум који је закључен у оквиру 
Конвенције о очувању 
миграторних врста дивљих 
животиња (CMS) коју је Република 
Србија ратификовала 2007. године  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Предлог закона о ратификацији 
Споразума о очувању популација 
слепих мишева у Европи  

Потврђује се Споразум о очувању 
популација слепих мишева у 
Европи – EUROBATS (ступио на 
снагу 1994. године), који је настао 
у оквиру Конвенције о очувању 
миграторних врста дивљих 
животиња (CMS) коју је Република 
Србија ратификовала 2007. године  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
мултилатералног споразума између 
земаља Југоисточне Европе за 
спровођење Конвенције о процени 
утицаја у прекограничном контексту 
("АП")  

Потврђивање мултилатералног 
споразума између земаља 
Југоисточне Европе за 
спровођење Конвенције о EIA у 
прекограничном контексту  

 
 

ДА  03. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању Нагоја 
протокола о приступу генетичким 
ресурсима и праведној и једнакој 
расподели користи које проистичу из 

Потврђује се Нагоја протокол о 
приступу генетичким ресурсима и 
праведној и једнакој расподели 
користи које проистичу из њиховог 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

њиховог коришћења уз Конвенцију о 
биолошкој разноврсности  

коришћења уз Конвенцију о 
биолошкој разноврсности  

5 Предлог закона о потврђивању 
амандмана на Анекс I Конвенције о 
прекограничним ефектима 
индустријских удеса  

Потврђују се измене Анекса I 
конвенције, које су ступиле на 
снагу за све Стране конвенције 19. 
децембра 2015. године  

 
 

ДА  05. 2018.  

6 Предлог закона о климатским 
променама ("AП","ЕРП","ЈР") 

Законом се транспонују одредбе 
Уредбе о механизму мониторинга 
и Одлуке о заједничким напорима; 
у предметни Закон унет је и 
предходно израђен Закон о 
систему смањења емисија гасова 
са ефектом стаклене баште којим 
се транспонују одредбе Директиве 
о систему трговине емисионим 
јединицама ЕУ“  

 
 

ДА  06. 2018.  

7 Предлог закона о потврђивању 
Протокола o одрживом транспорту уз 
Оквирну конвенцију о одрживом 
развоју и заштити Карпата  

Предвиђено је унапређење и 
лакша сарадња у циљу развоја 
одрживог теретног и путничког 
саобраћаја и пропратне 
инфраструктуре на подручју 
Карпата; Протокол садржи и читав 
низ одредби које се односе на 
специфичне мере које би државе 
уговорнице требало да предузму 
на овом плану, те одредбе о 
имплементацији, мониторингу и 
процени  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину 
("АП","ЈР") 

Врши се усклађивање закона са 
Директивом 2001/42/ЕЦ  

 
 

ДА  12. 2018.  

9 Предлог закона о биоцидним 
производима ("АП","ЈР") 

Врши се усклађивање 
националног законодавства које 
уређује биоцидне производе са ЕУ 
Уредбом о биоцидним 
производима (528/2012/ЕУ)  

 
 

ДА  12. 2018.  

10 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о процени утицаја 
на животну средину ("АП","ЈР") 

Врши се усклађивање закона са 
Директивом 2011/92/ЕУ, 
укључујући измене и допуне 
2014/52/ЕУ  

 
 

ДА  12. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о заштити ваздуха 
("ЈР") 

Уређује се управљање квалитетом 
ваздуха и одређују мере, начин 
организовања и контрола 
спровођења заштите и 
побољшања квалитета ваздуха 
као природне вредности од општег 
интереса која ужива посебну 
заштиту  

 
 

ДА  12. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о заштити од буке у 
животној средини ("ЈР") 

Садржане су 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. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредбa о распореду и 
коришћењу средстава за 
субвенционисање 
заштићених природних 
добара од националног 
интереса у 2018. години 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину ("Службени гласник 
РС", број 113/17) и 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 - 
одлука УС, 72/12, 7/14 - 
одлука УС и 44/14) 

Утврђује се распоред 
средстава субвенција по 
категоријама намена 
прописаним Законом о 
заштити природе, ближе 
одређују те намене и 
утврђују услови и поступак 
доделе и коришћења 
субвенција  

 
 

НЕ  02. 2018.  

2 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, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Уредба о проглашењу 
Споменика природе 
"Бледерија" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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-

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

4 Уредба о висини и начину 
плаћања таксе за стручну 
проверу садржаја пошиљки 
за које царински орган 
обавести Министарство о 
потреби стручне провере 

Члан 96. став 9. Закона о 
заштити природе 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - 
испр. и 14/16) 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) 

Прописују се износи и 
начин плаћања таксе за 
стручну проверу садржаја 
пошиљки за које царинска 
служба обавести 
Министарство да је стручна 
провера садржаја 
контролисане пошиљке 
потребна  

 
 

НЕ  06. 2018.  

5 Уредба о граничним 
вредностима загађујућих, 
штетних и опасних 
материја у земљишту 

Члан 19. Закона о заштити 
земљишта ("Службени 
гласник РС", бр. 112/2015)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 44/14) 

Утврђују се граничне 
вредности загађујућих, 
штетних и опасних 
материја у земљишту  

 
 

НЕ  06. 2018.  

6 Уредба о оцени 
прихватљивости ("АП") 

Члан 10. Закона о заштити 
природе („Службени 
гласник РС”, број 
36/09,88/10,91,10-испр. и 
14/16) 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) 

Ближе се прописује 
поступак, садржина, 
рокови, начин спровођења 
оцене прихватљивости у 
односу на циљеве очувања 
еколошки значајног 
подручја, као и начин 
обавештавања јавности, 
утврђивања 
преовладавајућег јавног 
интереса и 

 
 

ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

компензацијских мера  

7 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
стављању под контролу 
коришћења и промета 
дивље флоре и фауне  

Члан 27. став 6. Закона о 
заштити животне средине 
("Службени гласник РС" 
број 135/04, 36/09, 36/09 - 
др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/011 - одлука УС и 14/016 
) 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) 

Одређују се дивље врсте 
флоре, фауне и гљива чије 
се сакупљање из 
природних станишта, 
коришћење и промет 
ставља под контролу и 
одређује висина накнаде за 
њихово коришћење  

 
 

НЕ  07. 2018.  

8 Стратегија заштите 
природе Републике Србије 
за период од 2017 до 2027. 
године 

Члан 112. став 1. Закона о 
заштити природе 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
испр. и 14/16) 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 
плански оквир и политика 
интегралне заштите 
природе, укључујући 
очување биодиверзитета, 
предела и геонаслеђа; 
дефинисано је да тај 
стратешки документ 
нарочито садржи начела и 
опште циљеве, оцену 
стања, посебне циљеве и 
активности за њихово 
спровођење као и могуће 
изворе финансирања  

 
 

НЕ  08. 2018.  

9 Уредба о садржини 
Програма мониторинга 
земљишта, методологији 
за систематско праћење 

Члан 28. Закона о заштити 
земљишта ("Службени 
гласник РС" бр. 112/2015) и 
члан 42. став 1. Закона о 

Утврђује се садржина 
Програма мониторинга 
земљишта и методологија 
за систематско праћења 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

квалитета и стања 
земљишта, критеријумима 
за одређивање броја и 
распореда мерних места, 
листи параметара за 
одређени тип земљишта, 
листи метода и стандарда 
који се користе за 
узорковање земљишта, 
анализу узорака и обраду 
података, обиму и 
учесталости мерења, 
индикаторима за оцену 
ризика од деградације 
земљишта, роковима и 
начину достављања 
података 

Влади („Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

стања и квалитета 
земљишта у Републици 
Србији  

10 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
еколошкој мрежи ("АП") 

Члан 38. став 4. Закона о 
заштити природе 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09,88/10,91,10-испр. 
и 14/16) 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) 

Мења се члан 3. - о 
еколошки значајним 
подручјима, члан 10 о 
финансирању, додају се 
нови прилози о 
рефернетним встама које 
се штите корз очување 
станишта и критеријумима 
као и ажурирање 
постојећих прилога  

 
 

ДА  09. 2018.  

11 Уредба о проглашењу 
Предела изузетних одлика 
„Жељин” 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) и члан 

Проглашава се заштићено 
подручје, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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) 

прецизирају обавезе 
управљача  

12 Уредба о проглашењу 
Предела изузетних одлика 
„Тршић-Троноша” 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  10. 2018.  

13 Уредба о проглашењу 
Специјалног резервата 
природе "Ртањ" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  10. 2018.  

14 Закључак Агенцијe за 
заштиту животне средине 
којим се прихвата Извештај 
о стању животне средине 
за 2017. годину 

Члан 76. став 1. Закона о 
заштити животне средине 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 - др. закон, 72/2009 
- др. закон, 43/2011 - 

Извештај о стању животне 
средине у Републици 
Србији за 2017. годину  

 
 

НЕ 11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

("АП","ЕРП")  одлука УС и 14/2016) 

15 Уредба о проглашењу 
Строгог резервата природе 
"Јарешник" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Уредба о проглашењу о 
Споменика природе 
"Пећински систем Самар" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

17 Стратегије увођења чистије 
производње у Републици 
Србији ("АП") 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади („Службени 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) 

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 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

животну средину  

18 Уредба којом се утврђује 
План заштите земљишта 

Члан 15. Закона о заштити 
земљишта ("Службени 
гласник РС", бр. 112/2015)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 44/14) 

Утврђује се План заштите 
земљишта за период од 7 
година  

 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Уредба о проглашењу 
Споменика природе 
"Шупља стена" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

20 Уредба о проглашењу 
Строгог резервата природе 
"Каленић" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

21 Уредба о допуни Уредбе о 
граничним вредностима 
загађујућих материја у 
површинским и подземним 
водама и седименту и 
роковима за њихово 
достизање 

Члан 93. став 2. тачка 2) 
Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, 
број 30/10) 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) 

Дефинише се начин 
кориговања граничних 
вредности за полицикличне 
ароматичне угљоводонике 
(PAH) у нестандардном 
седименту у односу на 
измерену количину укупне 
органске материје, што није 
дефинисано основном 
Уредбом  

 
 

ДА  12. 2018.  

22 Уредба о проглашењу 
Споменика природе 
"Тупижничка леденица" 

Члан 41а став 2. Закона о 
заштити природе 
("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10-
исправка и 14/16) 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, утврђују режим 
заштите, забрањене и 
дозвољене активности, 
именује управљач и 
прецизирају обавезе 
управљача  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о садржини и обрасцу 
захтева за издавање потврде о 
подацима о којима се води 
службена евиденција у области 

Члан 44. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 36/09, 72/09-други 

 
 

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

заштите животне средине ради 
укључивања у систем ЕМАС, 
документацији која се подноси уз 
захтев, садржини и обрасцу 
потврде и садржини, начину 
вођења и изгледу евиденције  

закон, 43/11-УС и 14/16)  

2 Правилник о начину и поступку 
управљања фармацеутским 
отпадом 

Члан 56а став 5. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  03. 2017.  

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о листи опасних 
материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање 
врсте документа које израђује 
оператер севесо постројења, 
односно комплекса 

Члан 58. став 2. Закона о заштити 
животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
72/09-други закон, 43/11-УС и 
14/16)  

 
 

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  

4 Правилник о ближим условима за 
држање опасне хемикалије у 
продајном простору и начину 
обележавања тог простора ("АП") 

Члан 33. став 2. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о садржини плана 
управљања медицинским отпадом 
из установа у којима се обавља 
здравствена заштита људи, начин 
и поступак управљања 
медицинским отпадом  

Члан 56. став 16. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

6 Правилник о изгледу и садржини 
дозволе, врсти и висини 
финансијске гаранције или другог 
инструмента за покриће трошкова 
управљања отпадом 

Члан 64. став 8. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  03. 2018.  03. 2017.  

7 Правилник о обрасцу захтева за 
издавање дозвола за третман 
отпада (складиштење, поновно 
коришћење и одлагање отпада) 

Члан 62. став 6. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  03. 2018.  03. 2017.  

8 Правилник о одређивању научних 
и стручних организација за 
обављање стручних послова, као и 
начину прибављања и 
достављања стручног мишљења  

Члан 28. став 7. Закона о заштити 
животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11 - УС и 14/16)  

 
 

НЕ 03. 2018.  03. 2017.  

9 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 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

ДА  03. 2018.  Није 
предвиђен  

10 Правилник о саветнику за 
хемикалије и условима за обуку и 
проверу знања саветника за 
хемикалије ("АП") 

Чл. 34. ст. 3, чл. 35. ст. 3 и чл. 36. 
ст. 3. Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о дозволама за 
обављање делатности промета, 

Чл. 63. ст. 3., чл. 65. ст. 5. и чл. 72. 
ст. 3. Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 36/09, 

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

односно дозволама за коришћење 
нарочито опасних хемикалијама 
("АП") 

88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

12 Листа измена и допуна Листи 
активних супстанци у биоцидном 
производу („АП")  

Члан 4. ст. 3. и 6. Закона о 
биоцидним производима 
(„Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 92/11 и 25/15) и члан 6. 
тачка 10) Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РС", бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 
 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен  

13 Листа измена и допуна Листи 
супстанци које изазивају 
забринутост („АП")  

Члан 43. став 4. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

ДА  06. 2018.  Није 
предвићен  

14 Правилник о условима и начину 
поступања са примерцима које су 
власници пријавили до 1. јуна 
2011. године и њиховим 
потомством, начин пријављивања, 
врсте које се пријављују, услове и 
начин поступања са мртвим 
примерцима, деловима и 
дериватима одређених 
животињских врста које су 
заштићене CITES Конвенцијом 

Члан 87. став 7. Закона о заштити 
природе ( „Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 
14/16)  

 
 

НЕ 06. 2018.  03. 2017.  

15 Правилник о садржини захтева, 
обрасцу и документацији која се 
подноси уз захтев за издавање 

Члан 86а став 11. Закона о 
заштити природе („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 

 
 

НЕ 06. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

дозволе за рад зоолошког врта - испр. и 14/16)  

16 Листа о дoпунама Листе супстанци 
кандидата за Листу супстанци које 
изазивају забринутост ("АП") 

Члан 27. став 3. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

17 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о поступању са 
уређајума и отпадом који садржи 
ПЦБ са упутством за сакупљање и 
одлагање уређаја који садрже PCB 
мање од 5 dm3 који су саставни 
делови других урeђаја 

Члан 52. став 13. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

18 Правилник о врстама отпада које 
се могу третирати у мобилним 
постројењима и врсте мобилних 
постројења за које се издаје 
дозвола за третман отпада 

Члан 37. став 5. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, број 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  03. 2017.  

19 Правилник о упутству за 
сакупљање и одлагање уређаја 
који садрже PCB мање од 5 dm3 
који су саставни делови других 
урeђаја  

Члан 52. став 13. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  03. 2017.  

20 Правилник о: 1) техничким 
захтевима за поједине врсте 
отпада које, у складу са прописима 
европске уније, престају да буду 

Члан 8в став 4. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

отпад (папир, стакло, гума, 
текстил, агрегат и метал), као и 
поступак оцењивања 
усаглашености; 2) техничким 
захтевима за поједине врсте 
отпада које нису обухваћене 
тачком 1) овог става, као и 
поступак оцењивања 
усаглашености; 3) другим 
посебним критеријумима за 
одређивање престанка статуса 
отпада  

14/16)  

21 Правилник о условима које морају 
испуњавати зоолошки вртови , као 
и услови држања, забране и 
ограничења, начин обележавања и 
евидентирања примерака дивљих 
врста животиња у заточеништву  

Члан 86. став 4. Закона о заштити 
природе( „Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 
14/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  03. 2017.  

22 Правилник о критеријумима за 
одређивање нуспроизвода 

Члан 8а став 3. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

23 Правилник о обрасцу извештаја о 
нуспроизводима, начину и 
роковима за његово достављање 

Члан 8 б став 10. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

24 Правилник о поступку за 
предлагање и именовање чланова 

Члан 22. став 5. Закона о 
националним парковима 

 НЕ  06. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

Стручног савета националног 
парка 

("Службени гласник РС", број 
84/15)  

 предвиђен  

25 Правилник о поступку за 
предлагање и именовање чланова 
Савета корисника националног 
парка 

Члан 23. став 5. Закона о 
националним парковима 
("Службени гласник РС", број 
84/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
предвиђен  

26 Правилник о граничним прелазима 
на којима се може обављати увоз, 
извоз, унос, износ и транзит строго 
заштићених и заштићених дивљих 
врста, њихових делова и деривата, 
као и услове у погледу њихове 
опремљености и оспособљености 
за обављање тих послова 

Члан 95. став 4. Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - испр. и 
14/16)  

 
 

НЕ 06. 2018.  03. 2017.  

27 Правилник о прекограничном 
промету и трговини дивљих врста 
биљака и животиња ("АП")  

Члан 94. став 11. тач. 1), 2), 3), 4), 
5), 6),7), 8) и 9) Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/2010, 91/2010 - испр и 
14/2016)  

 
 

ДА  06. 2018.  03. 2017.  

28 Правилник о вредности дневне, 
вишедневне и годишње дозволе за 
рекреативни риболов за 2019. 
годину 

Члан 42. став 1. Закона о заштити 
и одрживом коришћењу рибљег 
фонда („Службени гласник РС”, 
број 128/14)  

 
 

НЕ  08. 2018.  09. 2018.  

29 Правилник о изменама Правилника 
о категоријама, испитивању и 
класификацији отпада са листом 

Члан 8. ст 5. и 6. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 

 
 

ДА 09. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

српских стандарда који садрже 
техничке захтеве за категорије и 
компоненте отпада 

14/16)  

30 Правилник о садржини пројеката 
ремедијације и рекултивације  

Члан 24. Закона о заштити 
земљишта ("Сл.гласник РС" бр. 
112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

31 Правилник о листи активности које 
могу да буду узрок загађења и 
деградације земљишта, поступку, 
садржини података, роковима и 
другим захтевима за мониторинг 
земљишта 

Члан 30. став 3. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

32 Правилник о садржини и форми 
извештаја о мониторингу 
земљишта  

Члан 33. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
бр. 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

33 Правилник о садржини пројекта 
заштите и санације животне 
средине током и после коришћења 
природног ресурса као и o поступку 
и условима давања сагласности на 
пројекат 

Члан 15. став 4. Закона о заштити 
животне средине ("Службени 
гласник РС“ бр.135/04, 36/09-
др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-
одлука УС и 14/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  02. 2017.  

34 Правилник о листи мера 
превенције стварања отпада 

Члан 11а став 4. Закона о 
управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09,88/10 и 
14/16)  

 
 

ДА  09. 2018.  03. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

35 Правилник о условима које правно 
лице мора да испуњава, као и 
документацији која се подноси уз 
захтев за добијање овлашћења за 
мониторинг земљишта  

Члан 31. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

36 Правилник о садржини пројеката 
санације и ремедијације, поступак 
и услове давања сагласности на 
пројекат као и документацију која 
се подноси уз захтев за давање 
насласности на пројекте санације и 
ремедијације 

Члан 16. Закона о заштити животне 
средине ("Службени гласник РС“ 
бр.135/04, 36/09-др.закон, 72/09-
др.закон и 43/11-одлука УС и 14/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

37 Правилник о садржини и начину 
вођења Катастра контаминираних 
локација,као и врсти, садржини, 
обрасцима, начину и роковима 
достављања података 

Члан 34. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

38 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину и условима 
мерења количине и испитивања 
квалитета отпадних вода и 
садржини извештаја о извршеним 
мерењима 

Члан 99. став 4. Закона о водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 
и 93/12), чл. 17. ст. 4. и чл. 24. ст. 2. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12, 7/14 - УС и 44/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

39 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о класификацији, 
паковању, обележавању и 
оглашавању хемикалије и 

Чл 10. ст. 4, чл. 16. ст. 6, чл. 17. ст. 
2, чл. 18. ст. 2. и чл. 30. ст. 6. 
Закона о хемикалијама („Службени 
гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 92/11, 

 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

одређеног производа у складу са 
Глобално хармонизованим 
системом за класификацију и 
обележавање УН („АП")  

93/12 и 25/15)  

40 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о Списку 
класификованих суспстанци ("АП")  

Члан 11. став 3. Закона о 
хемикалијама („Службени гласник 
РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 
25/15)  

 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

41 Правилника о садржини и начину 
израде карте ерозије  

Члан 34. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  

42 Правилник о садржини Извештаја о 
спровођењу мера и активности 
утврђених у Годишњем програму  

Члан 17. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
бр. 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  

43 Правилник о изменама Правилника 
о Регистру хемикалија („АП")  

Чл. 39. ст. 3., чл. 40. ст. 6. и чл. 42. 
ст. 2. Закона о хемикалијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 
88/10, 92/11, 93/12 и 25/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

44 Правилника о садржини и начину 
израде педолошке карте  

Члан 34. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2016.  

45 Правилник о садржини Годишњег 
програма заштите земљишта 

Члан 16. Закона о заштити 
земљишта ("Службени гласник РС" 
број 112/2015)  

 
 

НЕ  12. 2018.  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 Управљање заштитом 
животне средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.868.034.000 RSD   

15  133.000 RSD   

06  10.092.000 RSD  (100.000 USD)  
 

Уређен интегрални систем 
заштите, унапређења и 
праћења стања животне 
средине, интегрисана 
политика заштите животне 
средине са економском и 
политиком других сектора и 
обезбеђена здрава животна 
средина и спровођење 
европских стандарда, кроз 
унапређење система заштите 
и побољшања квалитета 
ваздуха, спровођењем 
стратегија, програма, 
планова, законодавства и 
пројеката у области заштите 
животне средине, да би се 
обезбедио неопходан 
напредак у области заштите 
животне средине  

1.ПА.1 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Оперативно 
спровођење 
аутоматског 
мониторинга квалитета 
ваздуха у државној 
мрежи за праћење 
квалитета ваздуха на 
нивоу Републике Србије 
сагласно Закону о 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  68.131.000 RSD   
 

Валидна оцена квалитета 
ваздуха у складу са члан 21. 
Закона о заштити ваздуха у 
свим агломерацијама и 
зонама 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заштити ваздуха („Сл. 
гл. РС”, бр. 36/09 и 
10/13) и подзаконским 
актима донетим по 
одредбама истог закона  

1.ПА.2 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Оперативна детекција и 
квантификација 
алергеног полена 
сагласно Уредби о 
утврђивању програма 
контроле квалитета 
ваздуха у државној 
мрежи (“Сл. гл. РС” бр. 
58/11) 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  624.000 RSD   
 

Оцена квалитета ваздуха на 
основу концентрација 
алергеног полена у ваздуху; 
препоруке здравствених 
служби за смањење утицаја 
алергена на здравље људи 

1.ПА.3 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Подизање капацитета 
за спровођење 
мониторинга квалитета 
ваздуха укључујући и 
алергени полен 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  10.891.000 RSD   
 

Позитивни резултати 
тестирања и међународних 
компарација; акредитација 
метода у аутоматском 
мониторингу квалитета 
ваздуха; е-Извештавање 
према ЕЕА 

1.ПА.4 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Спровођење 
мониторинга квалитета 
вода и седимента  

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  23.701.000 RSD   
 

Извршен систематски 
мониторинг квалитета 
површинских и подземних 
вода и седимента, праћење, 
анализирање и извештавање 
о акцидентним ситуацијама; 
извршавање међународних 
обавеза из области 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

мониторинга квалитета вода 

1.ПА.5 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Међудржавна сарадња 
у оквиру контроле 
квалитета вода са 
Мађарском и Румунијом  

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  12.991.000 RSD   
 

Наставак међудржавне 
сарадње у оквиру контроле 
квалитета вода на основу 
билатералног водопривредног 
споразума ФНРЈ са 
Мађарском и Румунијом из 
1955. године 

1.ПА.6 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Оперативно 
функционисање 
Националне 
лабораторије са 
калибрационом 
лабораторијом 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  91.394.000 RSD   
 

Функционална Национална 
лабораторија, извршен 
Програм мониторинга статуса 
површинских и подземних 
вода и седимента у складу са 
ОДВ и њеним ћеркама 
директивама; 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 

1.ПА.7 Агенција за заштиту 
животне средине -
Акредитација 
калибрационе 
лабораторије за 
аутоматски мониторинг 
квалитета ваздуха у 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  2.700.000 RSD   
 

Успешно обављена 
калибрација гас анализатора 
у државној мрежи станица за 
аутоматски мониторинг 
квалитета ваздуха 



  

205 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

државној мрежи за 
праћење квалитета 
ваздуха  

 

1.ПА.8 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Подизање капацитета 
за обављање сложених 
аналитичких поступака у 
Националној 
лабораторији 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  8.200.000 RSD   
 

Стручно и компетентно 
особље оспособљено за 
рутинско обављање сложених 
и високо специјализованих 
аналитичких поступака у 
Националној лабораторији 

1.ПА.9 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Вођење информационог 
система заштите 
животне средине Р. 
Србије укључујући 
Национални регистар 
извора загађивања 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  14.741.000 RSD   
 

Функционалан ИС заштите 
животне средине према 
интерним и екстерним 
стручним корисницима и 
грађанима 

1.ПА.10 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Развој тематских база 
података као 
компонената 
информационог система 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  3.400.000 RSD   
 

Оперативне базе по 
компонентама 

1.ПА.11 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање 
аутоматских процедура 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 

01  3.402.000 RSD   
 

Аутоматске процедуре су 
оперативне 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

за размену података и 
информација по 
тематским целинама 

животне средине за Републику 
Србију  
 

1.ПА.12 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Вођење Екорегистра 
(Националног 
метарегистра за 
информације о животној 
средини) и Open Data 
портала  

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.515.000 RSD   
 

Испуњавање обавеза према 
Националном програму за 
усвајање правних тековина 
ЕУ 

1.ПА.13 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање 
Катастра 
контаминираних 
локација 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  3.902.000 RSD   
 

Успостављен Катастар 
контаминираних локација 

1.ПА.14 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Вођење система за 
праћење токова отпада 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  10.041.000 RSD   
 

Унапређено извештавање о 
токовима отпада 

1.ПА.15 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Инвентар гасова са 
ефектом стаклене 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 

01  1.701.000 RSD   
 

Испуњене обавезе према 
UNFCCC конвенцији 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

баште према UNFCCC 
конвенцији за период 
1990 - 2015 

животне средине за Републику 
Србију  
 

1.ПА.16 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Инвентар основних 
загађујућих материја у 
ваздух према CLRTAP 
конвенцији за период 
1990 - 2015 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  850.000 RSD   
 

Испуњене обавезе према 
CLRTAP конвенцији 

1.ПА.17 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање система 
за праћење 
ефикасности 
коришћења 
материјалних ресурса 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  769.000 RSD   
 

Припремљена и комлетирана 
база података ресурсне 
ефикасности 

1.ПА.18 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Успостављање система 
за праћење економских 
инструмената за 
заштиту животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.020.000 RSD   
 

Припремљена и комлетирана 
база података  

1.ПА.19 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Израда информационог 
система биолошког 
диверзитета са Web 

Влада  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 

01  1.134.000 RSD   
 

Израђен информациони 
систем биолошког 
диверзитета са Web 
апликацијом 
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апликацијом Србију  
 

1.ПА.20 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Израда индикатора 
бројности популација 
птица и лептирова 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију 

01  1.134.000 RSD   
 

Припремљена и комлетирана 
база података птица и 
лептирова 

1.ПА.21 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Административна 
подршка Програму 
праћења стања животне 
средине и извештавање 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  18.054.000 RSD   
 

Већи степен ефикасности у 
раду заједничких функција 

1.ПА.22 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Прикупљање података и 
израда индикатора за 6. 
Национални извештај 
Конвенције о биолошкој 
разноликости 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.000.000 RSD   

06  10.092.000 RSD  (100.000 USD)  
 

Израђен 6. Нацинални 
извештај Конвенције о 
биолошкој разноликости 

1.ПА.23 Агенција за заштиту 
животне средине - 
Прикупљање података и 
израда индикатора за 
Извештај Емералд 
мреже по Бернској 
Конвенцији 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  1.500.000 RSD   
 

Израђен извештај Бернске 
Конвенције за Савет Европе 



  

209 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.24 Уређење политике 
заштите животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  97.814.000 RSD   
 

Уређен интегрални систем 
заштите, унапређења и 
праћења стања животне 
средине, интегрисана 
политика заштите животне 
средине са економском и 
политиком других сектора и 
обезбеђена здрава животна 
средина и спровођење 
европских стандарда, кроз 
унапређење система заштите 
и побољшања квалитета 
ваздуха, спровођењем 
стратегија, програма, 
планова, законодавства и 
пројеката у области заштите 
животне средине, да би се 
обезбедио неопходан 
напредак у области заштите 
животне средине  

1.ПА.25 Инспекција за заштиту 
животне средине, 
рибарство и заштиту од 
јонизујућих зрачења 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију 

01  127.273.000 RSD   
 

Боља примена прописа из 
области животне средине, 
рибарства и јонизујућих 
зрачења 

1.ПА.26 Администрација и 
управљање 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 

15  133.000 RSD   

01  545.152.000 RSD   
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Србију  

1.ПА.27 Подршка раду Агенције 
за заштиту од 
јонизујућих зрачења и 
нуклеарну сигурност 
Србије 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  110.000.000 RSD   
 

Јачање радијационе и 
нуклеарне сигурности; 
континуирано праћење нивоа 
радиоактивности у животној 
средини  

1.ПА.28 Зелени Фонд Републике 
Србије - Интервентне 
мере у ванредним 
околностима 
загађивања животне 
средине и друге 
интервентне мере 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  550.000.000 RSD   
 

Отклањање ризика и 
последица по животну 
средину у ванредним 
околностима загађивања 
животне средине 

1.ПА.29 Зелени Фонд Републике 
Србије - Подршка 
пројектима цивилног 
друштва у области 
заштите животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  35.000.000 RSD   
 

Популаризација, подстицање 
и јачање свести и знања о 
значају заштите животне 
средине; решавање 
појединачних проблема у 
области заштите животне 
средине 

1.ПА.30 Зелени Фонд Републике 
Србије - Подстицање 
реализације 
образовних, 
истраживачких и 
развојних студија и 
пројеката у области 
заштите животне 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
 

01  50.000.000 RSD   
 

Реализација образовних, 
истраживачких и развојних 
студија и пројеката у области 
заштите животне средине 
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средине 

1.ПК.1 Измирење преузетих 
обавеза Фонда за 
заштиту животне 
средине 

Орган  Национални програм заштите 
животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

01  70.000.000 RSD   
 

Унапређење стања животне 
средине кроз реализацију 
пројеката; побољшање 
информисања и образовања 
о стању животне средине кроз 
реализацију пројеката 

2 Заштита природе Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  769.871.000 RSD   
 

Заштита дивљих врста и 
станишта; спречавање 
нелегалних активности 
везаних за дивље врсте и 
станишта; повећање 
површина под заштитом  

2.ПА.1 Уређење система 
заштите природе и 
очувања 
биодиверзитета 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  133.273.000 RSD   
 

Осигурање повољног стања и 
целовитости еколошки 
значајних подручја; праћење и 
управљање популацијама 
дивљих врста и станишта, као 
и заштита угрожних врста од 
међународног значаја 

2.ПА.2 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 коришћења 
природних ресурса и добара 

01  230.000.000 RSD   
 

Одговорно управљање 
заштићеним подручјима и 
делом еколошке мреже  
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2.ПА.3 Подршка раду Завода 
за заштиту природе 
Србије 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  180.000.000 RSD   
 

Вредновање природних 
вредности и припрема 
стручне основе за заштиту; 
истраживање и прикупљање 
података за еколошку мрежу и 
оцена прихватљивости 

2.ПА.4 Зелени Фонд Републике 
Србије - Пошумљавање 
у циљу заштите и 
очувања предеоног 
диверзитета 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  70.000.000 RSD   
 

Утврђивање локација, 
издвајање и постављање 
огледних површина - поља 
где ће се вршити 
пошумљавање; утврђивање 
начина санације површина 
ван заштићених подручја 

2.ПК.1 Заштита и очување 
строго заштићених 
врста популација твора 
и миграторних врста 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  6.598.000 RSD   
 

Ревизија статуса и стања 
популацијa степског твора 
Mustela eversmanni у Србији и 
истраживање присуства 
Европске јегуље у 
риболовним водама Србије; 
маркирање путева кретања и 
идентификација бројности 
миграторних врста 

2.ПК.2 Успостављање Натура 
2000 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  5.000.000 RSD   
 

Припрема предлога листе 
Натура 2000 подручја; 
спровођење Плана о 
имплементацији директива 
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2.ПК.3 Локални развој отпоран 
на климатске промене 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Унапређење доступности 
података у циљу подршке и 
мониторинга развоја отпорног 
на климатске промене на 
нивоу локалних самоуправа; 
подршка новим, иновативним 
техничким решењима и 
пословним моделима за 
подстицање развоја отпорног 
на климатске промене на 
нивоу локалних самоуправа  

2.ПК.4 Санација, затварање и 
рекултивација депоније 
јаловине (шљаке) из 
топионице у Зајачи 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  90.000.000 RSD   
 

Трајна санација и затварање 
депоније јаловине (шљаке) 

2.ПК.5 Примена Европске 
конвенције о пределу на 
територији Шумадије, 
Поморавља и Јужног 
Баната 

Орган  Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  25.000.000 RSD   
 

Развој и употреба 
методологије за примену 
Европске конвенције о 
пределу кроз мапирање, 
анализу и израду планова 
валоризације предела; развој 
мреже за коришћење и 
примену Европске конвенције 
о пределу  

3 Интегрисано 
управљање отпадом, 
хемикалијама и 
биоцидним 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 
животне средине 

01  3.028.271.000 RSD   

06  192.242.000 RSD   
 

Подстицање поновне 
употребе и искоришћавања 
отпада као секундарне 
сировине или за добијање 
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производима Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

енергије и подстицање 
производње биоразградивих 
кеса 

3.ПА.1 Уређење система 
управљања отпадом и 
отпадним водама 

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  58.170.000 RSD   
 

Унапређење система заштите 
и побољшања квалитета вода  

3.ПА.2 Уређење система 
управљања 
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  

01  36.565.000 RSD   
 

 

3.ПА.3 Зелени Фонд Републике 
Србије - Подстицаји за 
поновну употребу и 
искоришћење отпада 

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  2.190.000.000 RSD   
 

Подстицање поновне 
употребе и искоришћавања 
отпада као секундарне 
сировине или за добијање 
енергије и подстицање 
производње биоразградивих 
кеса 
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3.ПК.1 Трајно збрињавање 
историјског отпада 

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 RSD   
 

Трајно збрињавање 
историјског отпада 

3.ПК.2 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  

01  106.586.000 RSD   
 

Санација клизишта и 
проширење тела депоније 
како би депонија 
функционисала у пуном 
капацитету 

3.ПК.3 ИПА 2013 - Животна 
средина и климатске 
промене 

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  23.741.000 RSD   

01  3.368.000 RSD   
 

Јачање институционалних 
капацитета за 
имплементацију 
законодавства ЕУ; 
успостављање законског 
оквира за имплементацију ЕУ 
регулативе и мониторинг и 
извештавање према 
захтевима Директиве ЕУ у 
области климатских промена; 
изградња институција и 
унапређење инфраструктуре 
у области животне средине 
кроз побољшање процеса 
планирања и спровођење 
закона из области животне 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

средине усклађених са 
захтевима ЕУ  

3.ПК.4 ИПА 2010 - Подршка 
општинама у Републици 
Србији у припреми и 
спровођењу 
инфраструктурних 
пројеката (МИСП 2010) 

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  80.139.000 RSD   
 

Изграђена Линија муља у 
оквиру постројења за третман 
отпадних вода 

3.ПК.5 ИПА 2014 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 
неалоцирана средства 

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  97.600.000 RSD   

01  976.000 RSD   
 

Израђени специфични 
планови за имплементацију 
директива из сектора животне 
средине; ревизија 
вишегодишњег инвестиционог 
и финансијског плана за 
животну средину  

3.ПК.6 Успостављање 
регионалног система за 
управљање отпадом 
Бањица 

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  5.000.000 RSD   
 

Успостављање регионалног 
система за управљање 
комуналним отпадом у 
региону Бањица који чине 
општине Нова Варош, Прибој 
, Пријепоље и Сјеница 

3.ПК.7 Изградња главног 
колектора за ППОВ 

Орган  Стратегија управљања отпадом 
за период 2010 - 2019. године 
Национални програм заштите 

01  180.000.000 RSD   
 

Главни колектор у функцији 
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Редни 
број 
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Лесковац животне средине 
Национална стратегија за 
апроксимацију у области 
животне средине за Републику 
Србију  

3.ПК.8 Техничка помоћ у 
припреми пројектне 
документације за 
инфраструктурне 
пројекте у области 
животне средине 

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 RSD   
 

Изградња потребне 
инфраструктуре како би се 
испунили стратешки планови 
за подсектор - отпада и 
отпадних вода 

3.ПК.9 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 - 
неалоцирана средства 

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  70.901.000 RSD   

01  4.529.000 RSD   
 

Испуњење захтева ЕУ и 
националних стандарда 
везано за управљање муљем 
из отпадних вода; 
Усклађивање са 
законодавством ЕУ, кроз 
унапређење стратешког и 
институционалног оквира 

3.ПК.10 Пројекти испитивања 
квалитета вода и 
седимената 

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  22.075.000 RSD   
 

Утврђивање степена 
загађености Дунава, Саве, 
Тисе; добијање прецизнијих 
података о степену 
загађености површинских и 
подземних вода 
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3.ПК.11 Подршка успостављању 
примарне сепарације 
комуналног отпада у 
четири региона 

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  40.863.000 RSD   
 

Израђена линија за 
сепарацију отпада у два 
регионална система за 
управљање отпадом 

3.ПК.12 Подршка јединицама 
локалне самоуправе у 
изради и реализацији 
пројеката санације и 
рекултивације депонија 
и сметлишта 

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 RSD   
 

Подршка јединицама локалне 
самоуправе у изради 
пројеката санације, 
затварања и рекултивације 
несанитарних депонија 
(сметлишта); Подршка 
јединицама локалне 
самоуправе у реализацији 
пројеката санације, 
рекултивације и затварања 
несанитарних депонија 
(сметлишта) 

4 Програм финансиран од 
стране међународних 
заједница у области 
заштите животне 
средине 

Орган   06  31.494.709 RSD  (312.076 USD)  

06  169.925.889 RSD  (1.422.212 EUR)  
 

 

4.ПК.1 ИПА 2014 Стратегија за 
борбу против 
климатских промена са 
акционим планом („АП“)  

Влада   
 

06  86.289.889 RSD  (722.212 EUR)  
 

Усвајање Стратегије и 
Акционог плана 
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4.ПК.2 Израда Трећег 
националног извештаја 
и Другог двогодишњег 
ажурираног извештаја 
Републике Србије 
према Оквирној 
конвенцији УН о 
промени климе  

Орган   
 

06  21.495.960 RSD  (213.000 USD)  
 

Усвајање Трећег националног 
извештаја и Другог 
двогодишњег ажурираног 
извештаја Републике Србије 
према Оквирној конвенцији 
УН о промени климе 

4.ПК.3 Пројекат План 
искључивања из 
употребе HCFC 
супстанци (супстанци 
Анекса Ц/I 
Монтреалског 
протокола) 

Орган   
 

06  9.998.749 RSD  (99.076 USD)  
 

Смањење потрошње HCFC у 
складу са усвојеним Планом 
искључивања; 35 % редукција 
у односу на базну потрошњу 
до 2020. године  

4.ПК.4 ЕНВАП пројекат 
,,Припреме за 
преговоре о приступању 
Републике Србије ЕУ, 
фаза 3/ Програм 
приступања у области 
заштите животне 
средине 3 (ENVAP3) 

Орган   
 

06  83.636.000 RSD  (700.000 EUR)  
 

Министарство је 
припремљено за предстoјеће 
преговоре са ЕУ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

2. Министар проф. др Зорана Михајловић 

3. Делокруг На основу члан 6. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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 утврђивање способности бродова за пловидбу; Дирекција за водне путеве; 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 путевима Уређујe  се правни положај јавних 
и некатегорисаних путева, услови 
и начин управљања, заштите и 
одржавања јавних путева, посебни 
услови изградње и реконструкције 
јавних путева, извори и начин 
финансирања изградње, 
реконструкције, заштите и 
одржавања путева, стицање права 
својине, инспекцијски надзор, као 
и друга битна питања, везана за 
управљање изградњу, 
реконструкцију, заштиту и 
одржавање јавних путева  

 
 

ДА  01. 2018.  

2 Предлог закона о поступку уписа у 
катастар непокретности и водова  

Уређују  се правила поступка 
уписа у катастар непокретности и 
катастар водова, предмет и врсте 
уписа и правила поступка 
издавања извода из наведених 
регистара, као и друга питања од 
значаја за вођење катастра 
непокретности и катастра водова  

 
 

НЕ 01. 2018.  

3 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о планирању и 
изградњи (ЈР) 

Унапређење и ефикасније 
издавање Е-дозвола; унапређење 
система за електорнско издавање 
грађевинских дозвола; стварање 
правног основа за увођење 
система Е-простор; креирање 
правног основа за јачање 

 
 

ДА  02. 2018.  
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број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

инвестиционих улагања и 
привредног раста  

4 Предлог закона о железници Прописују се  услови и начин 
управљања јавном железничком 
инфраструктуром и обављање 
превоза у железничком саобраћају  

 
 

ДА  03. 2018.  

5 Предлог закона о 
интероперабилности железничког 
система 

Уређују  се услови које треба да 
испуни систем железнице у 
Републици Србији да би се 
обезбедила интероперабилност, у 
циљу несметаног одвијања 
железничког саобраћаја  

 
 

ДА  03. 2018.  

6 Предлог закона о грађевинским 
производима 

Утврђују се услови за стављање 
на тржиште и чињење доступним 
на тржишту грађевинских 
производа, основни захтеви за 
објекте и начин исказивања 
перформанси грађевинских 
производа који се стављају или 
чине доступним на тржишту 
Републике Србије  

 
 

ДА  03. 2018.  

7 Предлог закона о безбедности у 
железничком саобраћају 

Уређују  се услови за безбедно и 
несметано одвијање железничког 
саобраћаја у Републици Србији  

 
 

ДА  03. 2018.  

8 Предлог закона о потврђивању 
Хонконшке Међународне конвенције 
о безбедном и еколошки 

Потврђивањe  Хонконшке 
Међународне конвенције о 
безбедном и еколошки 

 
 

НЕ  04. 2018.  
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број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

прихватљивом рециклирању бродова 
из 2009. године  

прихватљивом рециклирању 
бродова из 2009. године 

9 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о ваздушном саобраћају 
између Владе Републике Србије и 
Владе Краљевине Мароко 

Потврђивање  Споразума о 
ваздушном саобраћају између 
Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко 

 
 

НЕ  06. 2018.  

10 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о поморској 
пловидби (ЈР) 

Измене закона су потребне ради 
усаглашавања овог прописа са 
прописима ЕУ  

 
 

ДА  10. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о државној 
припадности и упису пловила (ЈР) 

Унапређење процедуре уписа 
бродова  

 
 

ДА  10. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о радном времену 
посаде возила у друмском превозу и 
тахографима 

Овим прописом врше се измене и 
допуне важећег Закона о радном 
времену посаде возила у 
друмском превозу и тахографима  

 
 

НЕ  11. 2018.  

13 Предлог закона о гробљима, 
сахрањивању и погребној делатности 
(ЈР) 

Утврђује  се правно уређивање 
услова сахрањивања, одређивања 
и стављања ван употребе 
гробаља и њиховог одржавања и 
уређења, и правно уређивање 
погребне делатности  

 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о граничним процедурама 
у железничком саобраћају између 
Владе Републике Србије и Владе 

Потврђивање  Споразума о 
граничним процедурама у 
железничком саобраћају између 
Владе Републике Србије и Владе 

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

224 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Бугарске Републике Бугарске 

15 Предлог одлуке о одузимању својства 
добра у општој употреби делу 
железничке инфраструктуре 

Одузимање својства добра у 
општој употреби делу железничке 
инфраструктуре  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о жичарама за 
транспорт лица 

Овим актом се мења и допуњује 
Закон о жичарама за транспорт 
лица  

 
 

НЕ  12. 2018.  

17 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о граничним процедурама 
у железничком саобраћају између 
Владе Републике Србије и Владе 
Мађарске 

Потврђивање  Споразума о 
граничним процедурама у 
железничком саобраћају између 
Владе Републике Србије и Владе 
Мађарске 

 
 

НЕ  12. 2018.  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Одлука о изради 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
високонапонског 
далековода 2x400 kV 
Бајина Башта - Обреновац 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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 - 

Овим планом 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  02. 2018.  
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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) 

2 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
утврђивању Просторног 
плана подручја посебне 
намене Костолачког 
угљеног басена 

Чл. 21. и 35. 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, 
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  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  02. 2018.  

4 Закључак којим се 
прихвата Извештај о раду 
Директората цивилног 
ваздухопловства 
Републике Србије за 2017. 
годину 

Члан 46. тачка 1. Закона о 
јавним агенцијама 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 18/05 и 81/05-исправка), 
члан 237. тачка 2 Закона о 
ваздушном саобраћају 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 73/10, 57/11, 93/12, 
45/15 и 66/15-др.закон) 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) 

Прихвата  се Извештај о 
раду Директората цивилног 
ваздухопловства 
Републике Србије за 2017. 
годину 

Стратегија развоја 
железничког, друмског, 
водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2008. до 
2015. године 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума о ваздушном 
саобраћају између Владе 
Републике Србије и Владе 
Уједињеног Краљевства 
Велике Британије и 
Северне Ирске 

Чл. 5. и 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 и 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Уједињеног 
Краљевства Велике 
Британије и Северне Ирске 

Стратегија развоја 
железничког, друмског, 
водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2008. до 
2015. године 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Уредба о начину и 
условима за отпочињање 
обављања комуналних 
делатности 

Члан 4. став 5. тачка 2) 
Закона o комуналним 
делатностима („Службени 
гласник РС”, бр. 88/11 и 
104/16) 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) 

Уређују се начин и услови 
за отпочињање обављања 
комуналних делатности у 
циљу измене неког од 
кључних принципа на 
основу којих се обављају 
комуналне делатности  

 
 

НЕ  03. 2018.  

7 Уредба којом се прописују 
услови, критеријуми и 
начин остваривања права 
на новчану накнаду за 
одговарајући стан за 
пресељење 

Члан 151. став 5. Закона о 
становању и одржавању 
зграда („Службени гласник 
РС”, бр. 104/16) 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) 

Прописују се услови, 
критеријуми и начин 
остваривања права на 
новчану накнаду за 
одговарајући стан за 
пресељење закупаца на 
неодређено време из 
станова у својини грађана, 
задужбина и фондација  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

8 Уредба о мерилима за 
утврђивање реда 
првенства и начину доделе 
стамбене подршке 
запосленима код корисника 
ствари у јавној својини, 
односно код носиоца права 
коришћења ствари у јавној 
својини 

Члан 106. став 5. Закона о 
становању и одржавању 
зграда („Службени гласник 
РС", бр. 104/16) 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) 

Прописују се мерила за 
утврђивање реда 
првенства за доделу 
стамбене подршке и начин 
доделе стамбене подршке 
запосленима код корисника 
ствари у јавној својини и 
код носиоца права 
коришћења ствари у јавној 
својини (у даљем тексту: 
запослено лице), као и 
друга питања од значаја за 
доделу стамбене подршке  

 
 

НЕ  03. 2018.  

9 Одлука о формирању 
Стамбеног савета 

Члан 119. став 1. Закона о 
становању и одржавању 
зграда („Службени гласник 
РС”, бр. 104/16) 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) 

Утврђује се састав и врши 
именовање чланова 
Стамбеног савета за 
припрему и надзор над 
спровођењем Националне 
стамбене стратегије  

 
 

НЕ  03. 2018.  

10 Уредба о начину 
остваривања сигурне 
заштите бродова, објеката 
безбедности пловидбе на 
међународним водним 
путевима и лукама 
отвореним за међународни 
саобраћај, садржину и 
начин доношења 

Члан 202. Закона о 
пловидби и лукамa на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 
96/15 - др. закон и 92/16) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 

Уређује се сигуносна 
заштита бродова, објеката 
безбедности пловидбе на 
међународним водним 
путевима  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

228 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

сигурносних планова, 
програм обуке и начин 
полагања испита за лица 
одговорна за сигурност, као 
и одговарајуће исправе 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14)  

11 Одлука о изради 
Просторног плана подручја 
посебне намене државног 
пута I б реда, деоница 
Борча - Зрењанин 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
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  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  04. 2018.  

12 Уредба о проширењу 
лучког подручја луке у 
Смедереву 

Члан 214а. став 1. Закона о 
пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 
96/15 - др. закон и 92/16)  

Утврђује се проширење 
лучког подручја за луку у 
Смедереву у складу са 
плановима просторног 
уређења и планским 
документима који се 
односе на управљање 
водама  

 
 

НЕ  06. 2018.  

13 Уредба о утврђивању 
лучког подручја 
међународног путничког 
пристаништа у Великом 

Члан 214а. став 1. Закона о 
пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 

Утврђује се лучко подручје 
за међународно путничко 
пристаниште у Великом 
Градишту у складу са 
плановима просторног 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Градишту 96/15 - др. закон и 92/16) 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) 

уређења и планским 
документима који се 
односе на управљање 
водама  

14 Одлука о изради измена и 
допуна Просторног плана 
подручја посебне намене 
националног парка Тара 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
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  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  06. 2018.  

15 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене Предела 
изузетних одлика 
„Овчарско-кабларска 
клисура“  

Чл. 21. и 35. 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, 

План обухвата делове 
територије града Чачка и 
општина Лучани и Пожега. 
Планом су обезбеђени 
услови за заштиту и 
уређење предела 
изузетних одлика 
''Овчарско-кабларске 
клисура'', јединствене 
културно-историјске целине 
са девет манастира;. 
просторни план садржи 

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14 – УС и 44/14)  детаљну разраду као и 
правила уређења и 
грађења према утврђеном 
режиму заштите појединих 
природних целина, односно 
за непокретна културна 
добра, као и за подручја 
која имају туристички 
потенцијал  

16 Одлука о изради 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
специјалног резервата 
природе "Клисура реке 
Милешевке" 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
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  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  06. 2018.  

17 Уредба о техничким 
захтевима за пројектовање 
челичних конструкција  

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. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/2005 - 

Утврдиће  се технички 
захтеви за пројектовање, 
извођење и одржавање 
челичних конструкција, 
спрегнутих конструкција 
челик - бетон и 
конструкција од 
алуминијумских легура; 
доношењем ове уредбе 
стварају се услови да, 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - УС, 7/14 - УС, 44/14)  

даном приступања 
Републике Србије ЕУ, 
стављање на тржиште и 
чињење доступним 
грађевинских производа на 
тржишту, буде усклађено 
са REGULATION (EU) No 
305/2011 и одговарајућим 
законодавством ЕУ  

18 Одлука о изради 
Просторног плана 
Републике Србије 2020-
2030. године 

Члан 16. 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, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14) 

Просторни план Републике 
Србије доноси се за 
територију Републике 
Србије и основни је 
плански документ 
просторног планирања и 
развоја у Републици  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  06. 2018.  

19 Одлука о одређивању лука 
и пристаништа  

Члан 210. став 3. Закона о 
пловидби и лукамa на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 
96/15 - др. закон и 92/16) и 
члан 43. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 

Одлука се доноси у циљу 
утврђивања лука и 
пристаништа у Републици 
Србији  

 
 

НЕ 07. 2018.  
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број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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

20 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
утврђивању Просторног 
плана подручја посебне 
намене инфраструктурног 
коридора аутопута Е-761, 
деоница Појате - Прељина  

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Израдом измена и допуна 
Просторног плана, 
створиће се одговарајући 
плански основ у смислу 
директног спровођења 
издавањем локацијских 
услова у складу са 
законом. измене и допуне 
Посторног плана ће се 
спроводити локацијским 
условима, плановима 
генералне и детаљне 
регулације и 
урбанистичким пројектима  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  07. 2018.  

21 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
утврђивању Просторног 
плана подручја посебне 
намене инфраструктурног 
коридора државног пута I 
реда број 21 Нови Сад – 
Рума – Шабац и државног 
пута I реда број 19 Шабац – 
Лозница  

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Просторни план садржи 
стратешки део као и 
правила изградње и 
правила уређења простора 
односно елементе плана 
детаљне регулације за 
одређене целине и 
комплексе у обухвату 
просторног плана за 
његово директно 
спровођење  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  09. 2018.  

22 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 

Чл. 21. и 35. Закона о 
планирању и изградњи 

Просторним планом се 
обезбеђују услови за 

Просторни план Републике 
Србије 

НЕ  09. 2018.  
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број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

посебне намене разводног 
гасовода Александровац – 
Копаоник – Нови Пазар – 
Тутин са елементима 
детаљне регулације  

(„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, 
7/14 – УС и 44/14)  

изградњу разводног 
гасовода РГ 09-04/2 
Александровац-Копаоник-
Нови Пазар-Тутин који ће 
обезбедити гасификацију 
Туристичког центра 
„Копаоник“, као и 
гасификацију општина 
Брус, Рашка и Тутин, и 
града Новог Пазара  

Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

23 Национална стамбена 
стратегија и акциони план 
за њено спровођење 

Члан 112. став 1. Закона о 
становању и одржавању 
зграда („Службени гласник 
РС", бр. 104/16) 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, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Стратегијом се утврђују 
циљеви одрживог развоја 
становања у Републици 
Србији у смислу 
остваривања јавног 
интереса, као и мере и 
средства за њихово 
остваривање; Акционим 
планом се оперативно 
разрађују мере за 
остваривање циљева 
дефинисаних у Стратегији 
и утврђују активности, 
носиоце активности, 
средства и динамика за 
спровођење мера и 
активности  

 
 

НЕ  09. 2018.  

24 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене Борско-
мајданпечког рударског 

Чл. 21. и 35. Закона о 
планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 

Просторни план садржи 
стратешки део као и 
правила изградње и 
правила уређења простора 

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 

НЕ  09. 2018.  
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басена  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, 
7/14 – УС и 44/14)  

односно елементе плана 
детаљне регулације за 
одређене целине и 
комплексе у обухвату 
просторног плана за 
његово директно 
спровођење  

Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

25 Закључак којим се 
прихвата Извештај о 
преговорима у циљу 
закључивања Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Народне 
Демократске Републике 
Алжир 

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, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о 
преговорима у циљу 
закључивања Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Народне 
Демократске Републике 
Алжир 

Стратегија развоја 
железничког, друмског, 
водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2008. до 
2015. године 
 

НЕ  09. 2018.  

26 Закључак којим се 
прихватају измене 
Националног програма за 
обезбеђивање у 
ваздухопловству 

Члан 221. став 1. Закона о 
ваздушном саобраћају 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 73/10, 57/11, 93/12, 
45/15 и 66/15 – др. закон) 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) 

Овим изменама врши се 
усклађивање са изменама 
обавезујућих стандарда 
Међународне организације 
цивилног ваздухопловства 
(ICAO), препорукама 
Европске конференције 
цивилног ваздухопловства 
(ECAC) и прописима 
Европске комисије у овој 
области  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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27 Закључак којим се 
прихвата Извештај о 
преговорима у циљу 
закључивања Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Уједињеног 
Краљевства Велике 
Британије и Северне Ирске 

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, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о 
преговорима у циљу 
закључивања Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Уједињеног 
Краљевства Велике 
Британије и Северне Ирске 

Стратегија развоја 
железничког, друмског, 
водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2008. до 
2015. године 
 

НЕ  09. 2018.  

28 Уредба о утврђивању 
лучког подручја луке у 
Богојеву 

Члан 214а. став 1. Закона о 
пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 
96/15 - др. закон и 92/16) 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 утврђује лучко 
подручје за луку у Богојеву 
у складу са плановима 
просторног уређења и 
планским документима који 
се односе на управљање 
водама  

 
 

НЕ  09. 2018.  

29 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
специјалног резервата 
природе 'Јерма'' 

Чл. 21. и 35. 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 

Обезбеђују се  просторни 
услови за остварење 
посебне намене овог 
подручја, односно за 
заштиту и уређење 
Специјалног резервата 
природе Јерма, заштићеног 
подручја прве категорије од 
националног и 

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  09. 2018.  
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РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14)  

међунационалног значаја; 
План садржи детаљну 
разраду као и правила 
уређења, грађења и 
коришћења подручја према 
утврђеном режиму заштите 
појединих природних 
целина  

30 Уредба о класама 
путничких бродова, 
безбедносним захтевима 
за путничке бродове и брзе 
путничке бродове, 
захтевима за стабилитет 
ro-ro путничких бродова, 
безбедносним захтевима 
за лица са смањеном 
покретљивошћу, врсти и 
роковима за вршење 
прегледа путничких 
бродова, садржини и 
обрасцу сведочанства о 
безбедности путничког 
брода 

Члан 28. став 4. Закона о 
поморској пловдби 
("Службени гласник РС", 
бр. 87/11, 104/13 и 18/15) 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) 

Прописују се захтеви за 
стабилитет путничких 
бродова и ро-ро путничке 
бродове  

 
 

ДА  09. 2018.  

31 Закључак о изменама  и 
допунама Стратегије 
развоја водног саобраћаја 
Републике Србије од 2015. 
до 2025. године 

Члан 8. став 3. Закона о 
пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 
96/15 - др. закон и 92/16) и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 

Развој  водног саобраћаја 
Републике Србије од 2015. 
до 2025. године 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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) 

32 Уредба о утврђивању 
Просторног плана 
подручкја посебне намене 
инфраструктурног 
коридора Београд-Јужни 
Јадран, деоница Пожега - 
Бољаре (граница са Црном 
Гором) (Аутопут Е-763) 

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Основни циљ овог 
просторног плана је 
искоришћавање 
саобраћајног потенцијала 
Западне Србије ради 
ефикасног саобраћајног 
повезивања 
североисточног са 
југозападним делом 
државе и консеквентно 
активирање различитих 
привредних потенцијала уз 
поштовање принципа 
одрживог развоја и 
подизања општег 
квалитета живота  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  10. 2018.  

33 Одлука о изради 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
инфраструктурног 
коридора Београд-
Сарајево, деоница Пожега-
Ужице-Котроман 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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, 65/08, 

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  10. 2018.  
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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) 

34 Уредба о Фонду 
унутрашње пловидбе 

Члан 27. став 7. Закона о 
трговачком бродарству 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 96/15) 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, 7/14 – УС и 
44/14) 

Уређује се Фонд 
унутрашње пловидбе и 
начин рада  

 
 

ДА  10. 2018.  

35 Одлука о изради 
Просторног плана подручја 
посебне намене предела 
изузетних одлика 
''Власина'' 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
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  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  10. 2018.  

36 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене нове луке 
у Београду са слободном 
зоном 

Чл. 21. и 35. 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 

Просторни план садржи 
правила изградње и 
правила уређења простора 
односно елементе плана 
детаљне регулације за 
одређене целине и 

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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, 
7/14 – УС и 44/14 

комплексе у обухвату 
просторног плана за 
његово директно 
спровођење  

 

37 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
утврђивању Просторног 
плана подручја посебне 
намене инфраструктурног 
коридора железничке пруге 
Београд- Суботица-
државна граница 
(Келебија) 

Чл. 21. и 35. 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, 
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  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  10. 2018.  

38 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене планине 
Цер 

Чл. 21. и 35. 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, 

Просторни план садржи 
стратешки део као и 
правила изградње и 
правила уређења простора 
односно елементе плана 
детаљне регулације за 
одређене целине и 
комплексе у обухвату 
просторног плана за 
његово директно 
спровођењe  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14 – УС и 44/14)  

39 Закључак о усвајању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума са Републиком 
Турском у области 
друмског транспорта 

Чл. 5. и 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) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
са Републиком Турском у 
циљу уговорног 
регулисања односа у 
области превоза путника и 
терета у друмском 
саобраћају  

 
 

НЕ  11. 2018.  

40 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума са Чешком 
Републиком у области 
друмског транспорта 

Чл. 5. и 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) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање споразума са 
Чешком Републиком у 
циљу уговорног 
регулисања односа у 
области превоза путника и 
терета у друмском 
саобраћају  

 
 

НЕ  11. 2018.  

41 Уредба о расподели 
страних дозвола за 
међународни превоз 
терета 

Члан 36. Закона о превозу 
терета у друмском 
саобраћају („Службени 
гласник РС“, број 68/15) и и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 

Уређује усаглашавање 
начина расподеле и 
критеријума за доделу 
страних дозвола за 
међународни јавни превоз 
терета домаћим 
превозницима са 
регулативом ЦЕМТ-а 

 
 

НЕ  11. 2018.  
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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) 

(Међународног 
транспортног форума)  

42 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
експлоатације минералних 
сировина на локалитету 
рудника „Чукару Пекиˮ у 
општини Бор 

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Обезбедиће  се услови за 
укупни одрживи просторни 
развој обухваћеног 
подручја, рационална 
експлоатација лежишта 
минералних сировина и 
других ресурса у лежишту, 
као и неутралисање или 
ублажавање негативних 
просторних, еколошких и 
социоекономских 
последица експлоатације и 
прераде минералних 
сировина  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  11. 2018.  

43 Уредба о утврђивању 
лучког подручја 
међународног путничког 
пристаништа у Београду 

Члан 214а. став 1. Закона о 
пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 
(„Службени гласник", бр. 
73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - 
др. закон и 92/16) 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, 7/14 – УС и 
44/14) 

Уредбом се утврђује лучко 
подручје за међународно 
путничко пристаниште у 
Београду у складу са 
плановима просторног 
уређења и планским 
документима који се 
односе на управљање 
водама  

 
 

НЕ  12. 2018.  

44 Уредба о утврђивању 
лучког подручја 
међународног путничког 

Члан 214а став 1. Закона о 
пловидби и лукама на 
унутрашњим водама 

Уредбом се утврђује лучко 
подручје за међународно 
путничко пристаниште у 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

пристаништа у Новом Саду („Службени гласник", бр. 
73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - 
др. закон и 92/16) 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) 

Београду у складу са 
плановима просторног 
уређења и планским 
документима који се 
односе на управљање 
водама  

45 Закључак којим се 
прихвата Извештај о 
преговорима у циљу 
закључења Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Кубе 

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, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о 
преговорима у циљу 
закључења Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Кубе 

Стратегија развоја 
железничког, друмског, 
водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2008. до 
2015. године 
 

НЕ  12. 2018.  

46 Закључак којим се 
прихватају измене и допуне 
Националног програма за 
олакшице у ваздушном 
саобраћају 

Члан 218. став 3. Закона о 
ваздушном саобраћају 
("Службени гласник РС", 
бр. 743/10, 57/11, 93/12, 
45/15 и 66/15-др. закон) 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 
7/14-УС и 44/14) 

Усклађивање  са изменама 
обавезујућих стандарда 
Међународне организације 
цивилног ваздухопловства 
(ICAO) Анекс 9, 
препорукама Европске 
конференције цивилног 
ваздухопловства (ЕСАС) и 
прописима Европске 
комисије у овој области  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

47 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене слива 
акумулације Првонек 

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Обезбедиће  се заштита и 
уређење сливног подручја 
акумулације „Првонек“; 
унапређење 
инфраструктурне и 
комуналне 
опремљености;унапређење 
квалитета живљења 
локалног становништва 
стимулацијом постојећих и 
развојем нових делатности 
(у првом реду туризма и 
алтернативне сеоске 
економије  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  12. 2018.  

48 Одлука о изради 
Просторног плана подручја 
посебне намене манастира 
Студеница 

Члан 46. ст. 1. и 5. 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, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14)  

Овим просторним планом 
ће се утврдити концепција 
развоја, планска решења, 
режими и услови 
коришћења, организације, 
уређења и заштите 
простора манастира 
Студеница  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  12. 2018.  

49 Закључак којим се 
прихвата Извештај о 
обављању комуналних 
делатности на територији 
Републике Србије у 2017. 

Члaн 8. Закона o 
комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16) и члан 
43. став 3. Закона о Влади 

Закључком се врши 
сагледавање свеукупног 
тренутног стања 
привредних субјеката у 
области комуналних 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

години  („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
–УС, 72/12 и 7/14-УС и 
44/14) 

делатности у Републици 
Србији  

50 Закључак којим се 
прихвата Извештај о 
преговорима у циљу 
закључења Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Аргентине 

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, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о 
преговорима у циљу 
закључења Споразума о 
ваздушном саобраћају 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Аргентине 

Стратегија развоја 
железничког, друмског, 
водног, ваздушног и 
интермодалног транспорта у 
Републици Србији од 2008. до 
2015. године 
 

НЕ  12. 2018.  

51 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене слива 
акумулације Врутци 

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Обезбеђује  се: заштита и 
уређење сливног подручја 
акумулације „Врутци“; 
унапређење 
инфраструктурне и 
комуналне опремљености; 
унапређење квалитета 
живљења локалног 
становништва 
стимулацијом постојећих и 
развојем нових делатности 
(у првом реду туризма и 
алтернативне сеоске 
економије  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

52 Уредба о утврђивању 
Просторног плана подручја 
посебне намене 
археолошког налазишта 
Бело брдо 

Чл. 21. и 35. 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, 
7/14 – УС и 44/14)  

Просторни план садржи 
стратешки део као и 
правила изградње и 
правила уређења простора 
односно елементе плана 
детаљне регулације за 
одређене целине и 
комплексе у обухвату 
просторног плана за 
његово директно 
спровођење  

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  12. 2018.  

53 Закључак о усвајању 
Платформе за састанак 
Мешовите комисије 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, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Платформа за 
састанак Мешовите 
комисије са Босном и 
Херцеговином у циљу 
спровођења међудржавног 
Споразума и унапређења 
билатералне сарадње у 
области друмског 
саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

54 Закључак о усвајању 
Платформе за састанак 
Мешовите комисије са 
Републиком Летонијом 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, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Платформа за 
састанак Мешовите 
комисије са Републиком 
Летонијом у циљу 
спровођења међудржавног 
Споразума и унапређења 
билатералне сарадње у 
области друмског 
саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

55 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума са Републиком 
Аустријом у области 
друмског транспорта 

Чл. 5. и 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) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
са Републиком Аустријом у 
циљу уговорног 
регулисања односа у 
области превоза путника и 
терета у друмском 
саобраћају  

 
 

НЕ  12. 2018.  

56 Закључак о усвајању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума са Краљевином 
Холандијом у области 
друмског транспорта 

Чл. 5. и 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) 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
са Краљевином 
Холандијом у циљу 
уговорног регулисања 
односа у области превоза 
путника и терета у 
друмском саобраћају  

 
 

НЕ  12. 2018.  

57 Закључак о усвајању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
споразума са Републиком 
Пољском у области 
друмског транспорта 

Чл. 5. и 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, 

Утврђује се Основа за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
са Републиком Пољском у 
циљу уговорног 
регулисања односа у 
области превоза путника и 
терета у друмском 
саобраћају  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

58 Закључак о усвајању 
Платформе за састанак 
Мешовите комисије са 
Републиком Словенијом 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, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Платформа за 
састанак Мешовите 
комисије са Републиком 
Словенијом у циљу 
спровођења међудржавног 
споразума и унапређења 
билатералне сарадње у 
области друмског 
саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

59 Закључак о усвајању 
Основе за приступање 
Споразуму о 
међународном повременом 
превозу путника обичним и 
путничким аутобусима 
(ИНТЕРБУС споразум) 

Чл. 5. и 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) 

Утврђује се Основа за 
приступање Споразуму о 
међународном повременом 
превозу путника обичним и 
путничким аутобусима 
(ИНТЕРБУС споразум) у 
циљу уговорног 
регулисања повременог 
превоза путника обичним и 
путничким аутобусима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

60 Национална стратегија 
одрживог и интегралног 
урбаног развоја у 
Републици Србији 

Члан 39. став 3. Закона о 
планирању и изградњи 
(''Сл. гласник РС'', број 
72/09, 81/09 – исправка, 
64/10 – одлука УС и 24/11, 
121/12-УС, 42/13-УС, 50/13-
УС, 132/14 и 145/14) и члан 
45. став 1. Закона о Влади 
(„Сл. гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05-исправка, 

Усваја се Национална 
стратегија одрживог и 
интегралног урбаног 
развоја у Републици 
Србији 

Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период 
од 2013. до 2015. године  
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14)  

61 Закључак о усвајању 
Платформе за састанак 
Мешовите комисије са 
Републиком Италијом 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, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Платформа за 
састанак Мешовите 
комисије са Републиком 
Италијом у циљу 
спровођења међудржавног 
Споразума и унапређења 
билатералне сарадње у 
области друмског 
саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

62 Закључак о усвајању 
Платформе за састанак 
Мешовите комисије са 
Мађарском 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, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Платформа за 
састанак Мешовите 
комисије са Мађарском у 
циљу спровођења 
међудржавног Споразума и 
унапређења билатералне 
сарадње у области 
друмског саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

63 Закључак о усвајању 
Платформе за састанак 
Мешовите комисије са 
Републиком Тунис 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, 
7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Платформа за 
састанак Мешовите 
комисије са Републиком 
Тунис у циљу спровођења 
међудржавног Споразума и 
унапређења билатералне 
сарадње у области 
друмског саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Коефицијент за израчунавање 
висине месечне закупнине за 
коришћење станова у јавној 
својини за прву половину 2018. 
године 

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, 99/11, 104/16 - др. закон), а у 
вези са чланом 139. став 4. Закона 
о становању и одржавању зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 
104/16)  

 
 

НЕ  02. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о изгледу и садржини 
обрасца реда вожње, поступак и 
услове усаглашавања 
предложених редова вожње 

Члан 105. став 2. Законa о превозу 
путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 
68/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  03. 2017.  

3 Правилник о изгледу и садржини 
обрасца извештаја о обављању 
линијског превоза по одобреном 
реду вожње 

Члан 120. став 3. Законa о превозу 
путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 
68/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  03. 2017.  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима у погледу 
здравствене способности чланова 
посаде бродова и других пловила, 
као и условима и начину вршења 

Члан 134. став 8. Закона о 
пловидби и лукама на унутрашњим 
водама („Службени гласник РС”, 
бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. 
закон и 92/16)  

 
 

НЕ  04. 2018.  Није                  
предвиђен 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

здравственог надзора  

5 Правилник о изменама и допунама 
Правилникa о условима, начину и 
поступку издавања и замене, 
садржини и обрасцу бродарске 
књижице и дозволе за укрцавање, 
лицима и органима надлежним за 
уношење и оверу података, као и 
садржини, обрасцу и начину 
вођења регистра издатих 
бродарских књижица и дозвола за 
укрцавање 

Члан 136. став 6. Закона о 
половидби и лукама на 
унутрашњим водама(„Службени 
гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 
18/15, 96/15 - др. закон и 92/16)  

 
 

НЕ  04. 2018.  Није                  
предвиђен 

6 Правилник о техничким правилима 
за статутарну сертификацију 
поморских бродова 

Члан 18. став 7. Закона о поморској 
пловидби ("Службени гласник", 
број: 87/11, 104/13 и 18/15)  

 
 

ДА  04. 2018.  07. 2015.  

7 Правилник о условима, програму и 
начину полагања испита за 
издавање, односно продужење 
важења сертификата за саветника, 
као и образац потврде о 
завршеном стручном 
оспособљавању кандидата за 
саветника за безбедност и 
сертификата за саветника 

Члан 39. став 7. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  

8 Правилник о условима које мора 
да испуњава привредно друштво, 
односно друго правно лице којем 
се издаје лиценца за вршење 

Члан 38. став 15. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

стручне обуке кандидата за 
саветника за безбедност у 
транспорту опасне робе у вези са 
планом и програмом наставе, 
наставним кадром, простором, 
опремом и наставним средствима 
за стручно оспособљавање 
кандидата за саветника за 
безбедност, као и образац лиценце 

104/16)  

9 Правилник о условима за 
привредно друштво, односно друго 
правно лице за издавање 
овлашћења за вршење стручне 
обуке кандидата за обављање 
послова возача возила за 
транспорт опасне робе, односно 
лица са сертификатом о 
специјалистичком знању из 
области ADN, као и образац 
овлашћења за вршење стручне 
обуке кандидата за обављање 
послова возача возила за 
транспорт опасне робе, односно 
лица са сертификатом о 
специјалистичком знању из 
области ADN 

Члан 40. став 15. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  

10 Правилник о садржини и обрасцу 
ADR сертификата за возача у 
складу са захтевима из ADR, као и 
начин вођења и образац регистра 
издатих ADR сертификата за 

Члан 43. став 17. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

возача 

11 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о стартутарној 
сертификацији бродова унутрашње 
пловидбе 

Члан 90. став 2. Закона о пловидби 
и лукама на унутрашњим 
водама(„Службени гласник РС”, бр. 
73/10, 121/12, 18/15, 96/15 - др. 
закон и 92/16)  

ДА ДА 06. 2018.  Није                 
предвиђен 

12 Правилник о условима за стицање 
сертификата о специјалистичком 
знању из области ADN, програму 
основних и специјалистичких 
обука, основних и 
специјалистичких курсева за 
обнављање знања, начину и 
ближим условима за издавање 
одобрења за вршење обуке, као и 
програму и начину полагања 
испита за стицање сертификата о 
специјалистичком знању из 
области ADN 

Члан 57. став 25. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  

13 Правилник о условима, структури и 
програм обуке за стицање ADR 
сертификата за возача, условима и 
начину за издавање одобрења за 
вршење обуке, као и условима, 
програму и начину полагања 
испита о стручној оспособљености 
за обављање послова возача 

Члан 43. став 18. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

14 Правилник о одржавању жичара за 
транспорт лица 

Члан 10. став 2, члан 11. став 2, 
члан 12. став 6, члан 27. став 3, 
члан 39. став 5, члан 41. став 3, 
чланa 42. став 3. Закона о 
жичарама за транспорт лица 
("Службени гласник РС", број 
38/2015)  

 
 

ДА  06. 2018.  11.2015.  

15 Правилник о условима за 
привремено постављене вучнице, 
смањен обим радних захтева и 
захтева за одржавање жичаре 

Члан 27. став 4. Закона о 
жичарама за транспорт лица 
(„Службени гласник РС”, број 
38/15)  

 
 

ДА  06. 2018.  11.2015. 

16 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког 
планирања  

Члан 201. став 5, тачке 5) и 8) 
Закона о планирању и изградњи 
(''Сласник гласник РС'', број 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – одлука 
УС и 24/11, 121/12-УС, 42/13-УС, 
50/13-УС, 132/14 и 145/14)  

 
 

НЕ  06. 2018.  10. 2018.  

17 Правилник о обавезним 
елементима садржине годишњег 
извештаја саветника за безбедност 
у транспорту опасне робе, изглед 
печата саветника, као и начин 
вођења документације саветника 

Члан 37. став 7. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  12. 2018.  

18 Правилник о условима и захтевима 
жичара за транспорт лица 

Члан 7. став 4, члан 9. став 3, члан 
15. став 9, члан 16. став 4, члан 21. 
став 2, члан 22. став 3. Закона о 
жичарама за транспорт лица 
("Службени гласник РС", број 

 
 

ДА  06. 2018.  11. 2015.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

38/2015)  

19 Правилник о безбедносним 
компонентама и подсиситемима 
жичара за транспорт лица 

Члан 25. став 4. и члан. 26. став. 7 
Закона о жичарама за транспорт 
лица („Службени гласник РС”, број 
38/15)  

 
 

ДА  06. 2018.  11. 2015.  

20 Правилник о обрасцу исправе на 
основу које се врши пренос 
хипотеке на броду или на карету 
брода на друго лице  

Члан 82. став 4. Закона о 
трговачком бродарству („Службени 
гласник РС”, бр. 96/15)  

 
 

НЕ 07. 2018.  12. 2016.  

21 Коефицијент за израчунавање 
висине месечне закупнине за 
коришћење станова у јавној 
својини за другу половину 2018. 
године 

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, 99/11, 104/16 - др. закон), а у 
вези са чланом 139. став 4. Закона 
о становању и одржавању зграда 
(„Службени гласник РС”, бр. 
104/16)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није               
предвиђен  

22 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржини и начину 
вођења и одржавања централног 
регистра планских докумената, 
информационог система о стању у 
простору и локалног 
информационог система и 

Члан 201. став 5, тачке 5) и 8) 
Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 
72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
одлука УС и 24/11, 121/12-УС, 
42/13-УС, 50/13-УС, 132/14 и 

 
 

НЕ  07. 2018.  Није                 
предвиђен 



  

255 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

дигиталном формату достављања 
планских докумената 

145/14)  

23 Правилник о мерама и радњама 
које се предузимају приликом 
транспорта опасне робе у 
друмском саобраћају 

Члан 49. став 2. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  10. 2018.  12. 2018.  

24 Правилник о поступању учесника у 
транспорту у унутрашњем водном 
саобраћају у случају ванредног 
догађаја, као и местима и ближим 
условима под којима може да се 
усидри брод ради отклањања 
недостатака и искључења из 
пловидбе 

Члан 58. став 2. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  10. 2018.  12. 2018.  

25 Правилник о условима за места на 
којима се врши утовар, истовар, 
односно претовар опасне робе у 
железничком саобраћају 

Члан 50. став 4. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  10. 2018.  12. 2018.  

26 Правилник о начину транспорта и 
обавезном оперативном праћењу 
опасне робе у железничком 
саобраћају и поступању учесника у 
транспорту опасне робе у 
железничком саобраћају у 
ванредним догађајима 

Члан 53. став 2. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  10. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

27 Правилник о садржини интерног 
плана за хитне интервенције у 
ранжирним станицама, тунелима и 
на мостовима 

Члан 53. став 3. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

ДА  10. 2018.  12. 2018.  

28 Правилник о ванредним 
догађајима насталим током рада 
жичаре 

Члан 49. став 3. Закона о 
жичарама за транспорт лица 
(„Службени гласник РС”, број 
38/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11.2015. 

29 Правилник о пословима, радном 
времену и трајању смене 
запослених који у раду жичара 
обављају послове извршних 
радника  

Члан 28. став 2, члан 32. став 5. и 
члан 34 став 3. Закона о жичарама 
за транспорт лица („Службени 
гласник РС”, број 38/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11.2015.  

30 Правилник о обрасцу службене 
легитимације, односно изгледу 
службене значке републичког 
инспектора за друмски саобраћај 

Члан 47. став 2. Законa о превозу 
терета у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 
68/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  02.2017.  

31 Правилник о изгледу и садржини 
обрасца службене легитимације 
републичког инспектора за друмски 
саобраћај, односно изглед 
службене значке 

Члан 162. став 2. Законa о превозу 
путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, број 
68/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  02.2017. 

32 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима, садржини 
и начину издавања сертификата о 

Члан 201. став 5. тачка 1) и члан 4. 
став 6. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, 
бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - 

 
 

НЕ  12. 2018.  Није                
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

енергетским својствима зграда УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 
- УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14)  

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)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није               
предвиђен  

34 Правилник о врсти отежаних 
услова саобраћаја у случају 
транспорта опасне робе у 
друмском саобраћају услед којих је 
обавезно принудно заустављање 
возила, као и начину обележавања 
принудно заустављеног возила 

Члан 45. став 4. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

35 Правилник о одређивању места на 
јавном путу и условима под којима 
могу да се паркирају возила за 
транспорт опасне робе ради 
отклањања недостатака, 
искључења из саобраћаја и 
контроле транспорта опасне робе, 
као и обрасцу потврде о извршеној 
контроли транспорта опасне робе, 
односно обрасцу извештаја о 
прекршајима и казнама који се 
подноси Европској комисији 

Члан 46. став 15. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
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доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

36 Правилник о начину и поступку 
издавања ADR сертификата о 
одобрењу за возило 

Члан 42. став 13. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

37 Правилиник о начину и условима 
за утврђивање траса за превоз 
опасне робе у друмском 
саобраћају, начину лоцирања и 
праћења возила, техничке захтеве 
и стандарде информационог 
система који се користе за 
лоцирање и праћење возила, као и 
рок за почетак његове обавезне 
примене 

Члан 17. став 5. Закона о 
транспорту опасне робе 
(„Службени гласник РСˮ, број 
104/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

 

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  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

56  404.948.000 RSD   

01  24.782.369.000 RSD   

01  221.456.000 RSD   

01  70.448.000 RSD   

06  1.200.000 RSD   

56  443.562.202 RSD   

01  79.281.854 RSD   
 

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; правно 
регулисана област цивилног 
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ваздухопловства; унапређен 
међународни ваздухопловни 
систем 

1.ПА.1 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  7.941.427.000 RSD   
 

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 

1.ПА.2 Железнички и 
интермодални 
саобраћај 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  15.622.450.000 RSD   
 

Уређен систем железничког и 
интермодалног транспорта; 
уређен начин финансирања 
јавног путничког превоза на 
железничкој мрежи; уређен 
начин управљања, 
финансирања и развоја јавне 
железничке инфраструктуре 

1.ПА.3 Водни саобраћај Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  253.355.000 RSD   
 

Развијена и унапређена 
безбедност пловидбе на 
унутрашњим водним 
путевима  

1.ПА.4 Ваздушни саобраћај и 
транспорт опасне робе 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 

01  30.250.000 RSD   
 

Правно регулисана област 
цивилног ваздухопловства и 
унапређен међународни 
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Редни 
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транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

ваздухопловни систем 

1.ПА.5 Администрација и 
управљање 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  455.503.000 RSD   

06  1.200.000 RSD   
 

Обављање правних, 
кадровских и општих послова, 
информатичких послова, 
финансијско-материјалних 
послова, управљање, 
планирање и спровођење 
јавних набавки  

1.ПА.6 Утврђивање техничке 
способности пловних и 
плутајућих објеката за 
пловидбу и 
експлоатацију 

Влада  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  70.448.000 RSD   
 

Мањи број хаварија изазваних 
техничком неисправношћу као 
излазни резултат 

1.ПА.7 Одржавање водних 
путева 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  221.456.000 RSD   
 

Прикупљање, обрада, 
анализа и дистрибуција 
хидрографских података; 
обележавање водних путева; 
израда пројектне и техничке 
документације; изградња 
нових и санацију постојећих 
регулационих грађевина; 
развој и имплементација 
речних информационих 
сервиса 

1.ПК.1 ИПА 2013-Друштвени 
развој  

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 

01  57.709.000 RSD   

56  325.297.000 RSD   
 

Реализована подршка Грант 
шеми у имплементацији 
спровођења побољшања 
физичке инфраструктуре у 
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од 2008. до 2015. године 
 

ромским подстандардним 
насељима; подршка 
постојећим мобилним 
тимовима у спровођењу 
преодређених активности и 
помоћ при формирању нових 
мобилних тимова у циљу 
повећане укључености 
припадника ромске 
популације; израда техничке 
документације за стварање 
предуслова за трајна 
стамбена решења за 
припаднике ромске 
популације у подстандардним 
насељима која би се 
реализовала финансирањем 
у оквиру будућих ИПА 
пројекта 

1.ПК.2 ИПА 2014-Сектор 
подршке запошљавању 
младих и активној 
инклузији 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  8.321.000 RSD   

56  68.076.000 RSD   
 

Развој под-стандарних 
ромских насеља и 
унапређење капацитета на 
локалном нивоу за инклузију 
ромске популације у 100 
ромских насеља 

1.ПК.3 ИПА 2013-Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  1.416.000 RSD   

56  11.575.000 RSD   
 

Мапирање јавних објеката у 
јединицама локалне 
самоуправе (треће и четврте 
категорије развијености) за 
које је потребно повећање 
приступачности; дефинисање 
критеријума за избор објеката 
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на којима би се изводили 
радови реконструкције или 
доградње; израда техничке 
документације за одабране 
објекте (минимално 3 објекта 
у 30 ЈЛС) 

1.ПК.4 ИПА 2014-
Транснационални 
програм Дунав 2014-
2020 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  5.790.000 RSD   
 

Спроведен трогодишњи 
програм активности 

1.ПК.5 ИПА 2013 - 
Хидротехнички и 
багерски радови на 6 
критичних сектора на 
реци Дунав од Бачке 
паланке до Београда и 
Надзор и еколошки 
мониторинг над 
хидротехничким 
радовима (Крајњи 
прималац је Дирекција 
за водне путеве) 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  59.390.754 RSD   

56  313.464.133 RSD   
 

Уређено 6 критичних сектора; 
неометана и безбедна 
пловидба Дунавом од Бачке 
Паланке до Београда 

1.ПК.6 ИПА 2013 - Развој и 
инсталација система за 
навигационо праћење и 
електронско 
обележавање пловног 
пута на Дунаву (AtoNs) 
(Крајњи прималац 
Дирекција за водне 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

56  130.098.069 RSD   

01  19.891.100 RSD   
 

Успостављена је мрежа 
реалних и виртуелних AtoNa; 
учесници у пловидби 
коришћењем електронских 
навигационих карата, у 
сваком тренутку имају 
информацију где се налази 
пловни пут, независно од 
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путеве)  услова пловидбе (магла, ноћ, 
оштећеност бова на пловном 
путу итд.); унапређена 
безбедност пловидбе на 
Дунаву 

2 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  447.501.000 RSD   

11  152.000.000 RSD   

06  15.000.000 RSD   
 

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 

2.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  203.734.000 RSD   
 

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 
Републик Србије планским 
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документима 

2.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  94.930.000 RSD   
 

Успoстaвљен eфикaсан 
систeм у области 
урбанистичког планирања и 
уређења простора, кojи 
представља предуслов за 
реализацију инвестиција у 
области грађевинарства 

2.ПА.3 Припрема и спровођење 
мера стамбене и 
архитектонске политике 
и унапређење 
комуналних делатности, 
енергетске ефикасности 
и грађевинских 
производа 

Орган  Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период од 
2013. до 2015. године  
 

01  41.117.000 RSD   
 

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 

2.ПА.4 Послови спровођења 
обједињене процедуре 
и озакоњење 

Орган  Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период од 
2013. до 2015. године  
 

01  40.570.000 RSD   
 

Успостављање ефикасног 
система у области планирања 
и изградње, као предуслова 
за реализацију инвестиција у 
области грађевинарства; 
спровођење озакоњења, 
односно стављање нелегално 
изграђених објеката у легални 
статус као битан корак ка 



  

265 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

окончању својинске 
трансформације на 
територији РС  

2.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  67.150.000 RSD   
 

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.ПК.1 Пројекат урбане обнове 
стамбеног блока у 
Краљеву, оштећеног 
замљотресом  

Орган  Просторни план Републике 
Србије 
Други акциони план за 
енергетску ефикасност 
Републике Србије за период од 
2013. до 2015. године  
 

11  152.000.000 RSD   

06  15.000.000 RSD   
 

Завршен поступак јавне 
набавке, избор најповољније 
понуде; одобрена 
финансијска средства; 
увођење извођача у посао; 
изграђени станови; повећање 
броја станова за социјало 
становање; повећање ЕЕ 

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  13.697.650.000 RSD   

11  40.187.233.000 RSD   
 

Унапређење транспортне и 
инфраструктурне 
опремљености Републике 
Србије ради побољшања 
квалитета живота и укупног 
економског развоја 

3.ПА.1 Подршка реализацији 
пројеката и 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 

01  130.512.000 RSD   
 

Унапређена реализација 
инфраструктурних пројеката 
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међународна сарадња ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

од значаја за Републику 
Србију; испуњени критеријуми 
у области транспорта и 
трансевропских мрежа за 
чланство у ЕУ и унапређена 
међународна сарадња 

3.ПК.1 Пројекат мађарско-
српске железнице - 
реконструкције и 
модернизације пруге 
Београд-Будимпешта 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  3.000.000.000 RSD   

11  5.000.000.000 RSD   
 

Модернизација и 
реконструкција мађарско-
српске железничке пруге на 
територији Републике Србије, 
деонице Београд Центар-
Стара Пазова и Нови Сад-
Суботица-државна граница;  
Очекивани проценат 
реализације пројекта 8% 

3.ПК.2 Реконструкција 
железничке пруге Ниш - 
Димитровград, деоница: 
Сићево-Станичење-
Димитровград 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

11  854.000.000 RSD   
 

Железничка пруга Ниш -
Димитровград, као крак 
Коридора 10Б, постаје 
компатибилна са пругама 
ТЕНТ мреже ЕУ, како са 
аспекта АГЦ споразума тако и 
са аспекта техничких 
стандарда 
интероперабилности 

3.ПК.3 М 1.11-Крагујевац-
Баточина 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  700.000.000 RSD   
 

Усвојена техничка 
документација и завршени 
радови на изградњи 5 km пута 
у 2019. години 
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3.ПК.4 Изградња аутопута Е-
763, деоница: 
Обреновац-Љиг 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  3.042.250.000 RSD   

11  6.801.018.000 RSD   
 

Изградња две деонице 
аутопута Е-763, Београд - 
Јужни Јадран, деоница 
Обреновац - Уб (Л=26,км) и 
деоница Лајковац – Љиг 
(Л=23,92), а које су део трасе 
аутопута од Београда до 
Пожеге 

3.ПК.5 Изградња моста 
Љубовија-Братунац 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  35.000.000 RSD   
 

Извршене све финансијске 
обавезе по свим уговорима; 
изградња моста са 
приступном саобраћајницом 
на територији РС 

3.ПК.6 Брза саобраћајница Iб 
реда Нови Сад-Рума-
Шабац-Лозница 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  50.000.000 RSD   
 

Израда пројектно - техничке 
документације која 
представља предуслов за 
почетак изградње предметне 
деонице 

3.ПК.7 Извођење делова 
радова на изградњи 
аутопута Е-75, деоница: 
ГП Келебија-петља 
Суботица југ 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  800.000.000 RSD   
 

Завршетак радова на деоници 
од кружне раскрснице на 
Биковачком путу до кружне 
раскрснице са путем IIА реда 
број 100 (укључујући и кружну 
раскрсницу) и изградња 
кружне раскрснице са 
укрштањем са путем IБ реда 
број 12. 

3.ПК.8 Изградња аутопута Е-
763, деоница: Сурчин-

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 

01  1.800.000.000 RSD   

11  4.000.000.000 RSD   
 

Изградња дела аутопута Е-
763, деоница Сурчин-
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Обреновац ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

Обреновац у дужини од 17,6 
км аутопута са припадајућим 
инжењерским објектима, од 
којих је најзначајнији мост 
преко Саве и Колубаре. 
Очекивани проценат 
реализације пројекта 55%. 

3.ПК.9 Изградња београдске 
обилазнице на 
аутопутеве Е-70/Е-75, 
деоница: Мост преко 
реке Саве -Бубањ поток 
(сектор 4, 5 и 6) 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  1.100.000.000 RSD   

11  3.410.000.000 RSD   
 

Изградња аутопута укупне 
дужине 19,274 км, мост преко 
реке Саве код Остружнице-
Бубањ поток 

3.ПК.10 Изградња аутопута Е-
80, деоница: Просек-
Црвена Река и Чифлик-
Пирот и аутопута Е-75, 
деоница: Грделица -
Царичина Долина и 
Царичина Долина -
Владичин Хан 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

11  3.756.880.000 RSD   
 

Овим пројектом транспортни 
систем Републике Србије 
постаје  компатибилан са 
транспортним системом 
Европске Уније, са 
тенденцијом даље 
модернизације како би 
Република Србија била 
спремна да се придржава 
стандарда Европске Уније у 
области транспорта 

3.ПК.11 Изградња аутопута Е-
75, деоница: 
Грабовница-Грделица и 
Владичин Хан-Доњи 
Нерадовац и изградња 
аутопута Е-80 деоница: 
Ниш-Димитровград и 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

11  3.732.000.000 RSD   
 

Потписано је 3 уговора за 
изградњу аутопута Е80 (на 
деоницама Црвена Река-
Чифлик и Пирот(исток)-
обилазница око 
Димитровграда преостали 



  

269 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

обилазница око 
Димитровграда 

радови 

3.ПК.12 Изградња аутопута Е-80 
деоница: Црвена Река-
Чифлик и Пирот (исток)-
Димитровграда 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

11  2.177.000.000 RSD   
 

Потписано је 3 уговора за 
изградњу аутопута Е80 (на 
деоницама Црвена Река-
Чифлик и Пирот(исток)-
обилазница Димитровграда 
преостали радови) 

3.ПК.13 Изградња железничке 
инфраструктуре и 
набавка дизел моторних 
возова 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

11  7.906.335.000 RSD   
 

Реконструкција, 
модернизација и изградња 
двоколосечне пруге на 
деоници Стара Пазова–Нови 
Сад 

3.ПК.14 Програм 
водоснабдевања и 
пречишћавања 
отпадних вода у 
општинама средње 
величине у Србији, 
програми I-III 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

11  1.370.000.000 RSD   
 

Изграђена комунална 
инфраструктура неопходна за 
ефикасан рад система 
водоснабдевања и 
канализације (реконструкција 
и проширење водоводне и 
канализационе мреже, 
изградња црпних станица, 
прелива, изградња 
постројења за пречишћавање 
пијаће и отпадне воде у 
складу са ЕУ стандардима, 
итд.); одржив рад комуналаног 
предузећа и обезбеђење 
покривености трошкова рада 
и кофинансирања капиталних 
програмских инвестиција из 
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редовних прихода  

3.ПК.15 Програм 
водоснабдевања и 
пречишћавања 
отпадних вода у 
општинама средње 
величине у Србији-
програм V 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

11  180.000.000 RSD   
 

Изграђена комунална 
инфраструктура неопходна за 
ефикасан рад система 
водоснабдевања 
(реконструкција и проширење 
водоводне мреже, изградња 
постројења за пречишћавање 
воде, изградња црпних 
станица, резервоара); одржив 
рад комуналаног предузећа за 
водовод и канализацију и 
обезбеђење покривености 
трошкова рада и 
кофинансирања капиталних 
програмских инвестиција из 
редовних прихода 

3.ПК.16 Реконструкција старог 
моста на граничном 
прелазу Љубовија-
Братунац 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  50.000.000 RSD   
 

Реконструисан мост 

3.ПК.17 Реконструкција моста на 
граничном прелазу -
Каракај (Зворник) 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  3.500.000 RSD   
 

Реконструисан мост 
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3.ПК.18 Реконструкција моста на 
граничном прелазу-
Скелани (Бајина Башта) 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  5.000.000 RSD   
 

Реконструисан мост 

3.ПК.19 Аутопут Е-763, деоница: 
Прељина-Пожега 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  1.800.000.000 RSD   

11  1.000.000.000 RSD   
 

Изграђена деоница ауто пута 

3.ПК.20 Изградња пруге 
Радинац-Смедерево до 
нове луке Смедерево 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 

01  925.633.000 RSD   
 

Изграђена јавна железничка 
пруга од Радинац-Смедерево 
до нове луке Смедерево 

3.ПК.21 Израда идејног решења 
иновације комплекса 
ТПС Земун, Идејног 
пројекта, Студија 
оправданости, Студија о 
процени утицаја на 
животну средину и 
Главног пројекта I фазе 
наставка изградње ТПЦ 
Земун 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 
транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

01  19.440.000 RSD   
 

Израда техничке 
документације ради наставка 
изградње постројења за 
одржавање путничких кола и 
гарнитура у ТПС Земун у 
циљу завршетка и пуштања у 
експлоатацију новог путничког 
система Београдског 
железничког чвора и 
ослобађања простора у 
Савском амфитеатру 

3.ПК.22 Израда Генералног 
пројекта робно-
транспортног центра и 

Орган  Стратегија развоја 
железничког, друмског, водног, 
ваздушног и интермодалног 

01  25.000.000 RSD   
 

Изградња робног терминала 
Београда и ослобађања 
простора у Савском 
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Студије оправданости, 
Идејног и Главног 
пројекта контејнерског 
терминала у Макишу 

транспорта у Републици Србији 
од 2008. до 2015. године 
 

амфитеатру 

3.ПК.23 Израда Студије 
оправданости, са 
Идејним пројектом и 
Главним пројектом за 
денивелацију укрштаја 
желез. пруге бр. 5 
Београд-Шид-државна 
граница и државног пута 
IIб 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  6.202.000 RSD   
 

Изградња денивелисаног 
укрштања пруге и пута у циљу 
повећања безбедности 
железничког и друмског 
саобраћаја 

3.ПК.24 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  5.113.000 RSD   
 

Изградња девијације пута у 
циљу денивелисаног 
укрштања пруге и пута и 
повећања безбедности 
железничког и друмског 
саобраћаја 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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; припрему предлога аката о именовању и разрешењу органа управљања, 
као и других аката која се односе на рад и пословање јавних предузећа и друштава која обављају 
делатност производње и снабдевања електричном енергијом, односно природним гасом;* 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.  
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4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Управа за резерву енергената/Јавно предузеће „Електропривреда Србије”; Акционарско друштво 
„Електромрежа Србије“; Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља Ресавица; Јавно предузеће 
„Транснафта”; Јавно предузеће „Србијагас”,  „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 развоје, 
одржавање гасне мреже и дистрибуцију гаса Бачка Топола; Акционарско друштво за пренос и 
дистрибуцију гаса „Гас-Фермонт“ 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 
предузеће за дистрибуцију природног гаса „Гас”, Бечеј; Друштвено јавно комунално 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; 
VIGASTEL Д.О.О. Београд; CYRUS ENERGY д.о.о. Београд;Јавно комунално предузеће „Градска 
топлана” Зрењанин 

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, ЈР) 

Предлогом закона се врше измене 
и допуне текста ради бољих 
законских решења, као и стварања 
правног основа за доношење 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратегија одрживог 
коришћења природних ресурса и добара 
Стратегија развоја енергетике Републике 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

подзаконских аката у циљу 
хармонизације са прописима 
Европске уније  

Србије до 2025. године са пројекцијама до 
2030. године 
 

2 Предлог стратегије управљања 
минералним ресурсима Републике 
Србије за период 2018-2028 година 

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. 2018.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
мониторингу квалитета 
деривата нафте и 
биогорива (АП) 

Члан 338. став 2. Закона о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, број 145/14) 

Уређују се услови, начин и 
поступак мониторинга 
квалитета деривата нафте 
и биогорива  

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. 2018.  

2 Закључак којим се 
прихвата План реаговања у 
ванредним ситуацијама 
кризе на тржишту нафте- 

Члан 31. Закона о робним 
резервама, („Службени 
гласник РС”, број 104/13)  и 
члана 43. став 3. Закона о 

Програм мера садржи 
поступке и критеријуме за 
утврђивање поремећаја у 
снабдевању, надлежности 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Кризни план  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 одговорности ради 
отклањања поремећаја у 
снабдевању, те поступке за 
нормализацију снабдевања 
тржишта Републике србије. 
Програм мера садржи и 
поступке у случају 
доношења међународне 
одлуке о пуштању 
обавезних резерви на 
тржиште  

природних ресурса и добара 
Стратегија развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 
2030. године 
 

3 Закључак који се усвајају 
измене и допуне 
Дугорочног плана 
постепеног формирања и 
одржавања обавезних 
резерви 

Члан 17. Закона о робним 
резервама („Службени 
гласник РС”, број 104/13) и 
члана 43. став 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 као поверљив 
документ јер садржи врсту, 
назив, количине и вредност 
нафте и деривата нафте 
које се формирају и 
обнављају као обавезне 
резерве, термин план 
активности, територијални 
размештај, инвестиционе 
потребе за изградњу 
складишног капацитета и 
пратече инфраструктуре за 
обавезне резерве и 
реконструкцију постојећег 
складишног капацитета  

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. 2018.  

4 Закључак којим се усваја 
Средњорочни програм 
формирања и одржавања 
обавезних резерви нафте и 
деривата нафте за период 

Члан 18. Закона о робним 
резервама („Службени 
гласник РС”, број 104/13) ) 
и члана 43. став 3. Закона 
о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 

Усваја се као поверљив 
документ јер садржи 
територијалан распоред 
резерви, термин план 
формирања и занављања 
обавезних резерви, 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
Стратегија развоја енергетике 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2018-2020 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 
72/12, 74/12- исправка, 7/14 
– УС и 44/14) 

планирано проширење 
капацитета са локацијама, 
финансијске потребе и 
реалне могућности  

Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 
2030. године 
 

5 Закључак којим се усваја 
Акциони план за 
формирање и одржавање 
обавезних резерви 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, 
74/12- исправка, 7/14 – УС 
и 44/14) 

Сагледава се главнина 
законодавних, стратешких, 
институционалних, 
организацијских, техничких 
и финансијских мера које је 
Република Србија већ 
предузела, предузима 
и/или намерава да 
предузме како би 
формирала минималне 
резерве нафте и деривата 
нафте у складу са 
Директивом, а све како би 
испунила мерило за 
отварање преговора о 
Поглављу 15 везано за 
правне тековине о 
минималним резервама 
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  06. 2018.  

6 Одлука о утврђивању 
Енергетског биланса 
Републике Србије за 2019. 
годину 

Члан 13. став 2. Закона о 
енергетици („Службени 
гласник РС” , број 145/14)  

Утврђују се годишњи 
износи енергије и 
енергената потребни за 
поуздано и квалитетно 
снабдевање купаца и 
крајњих купаца енергије за 
2019. годину и приказују 
подаци који се односе на 
реализацију за 2017. 

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. 2018.  



  

278 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

годину и процену стања за 
2018. годину  

 

7 Уредба о условима 
испоруке и снабдевања 
електричном енергијом 
(АП) 

Члан 212. став 5. Закона о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, број 145/14 )  

Уређују се 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  12. 2018.  

8 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) 

Утврђују се мере, 
енергетски субјекти који ће 
бити задужени за 
обезебеђивање 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  12. 2018.  

9 Уредба о критеријумима 
одрживости биогорива (АП) 

Члан 340. став 2. Закон о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, број 145/14) 

Одређује критеријуме 
одрживости биогорива, 
начин и поступак 
верификације испуњености 
критеријума одрживости 
биогорива, извештавање о 
испуњености критеријума 
одрживости биогорива, и 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
Стратегија развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 

ДА  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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  

2030. године 
 

10 Уредба о уделу биогорива 
на тржишту (АП) 

Члан 340. став 1. Закон о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, број 145/14) 

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 
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. 2018.  

11 Уредба о висини накнаде 
за подстицај у 2019. години  

Члан 79. став 4. Закон о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, број 145/14) 

Утврђује висину накнаде за 
подстицај повлашћених 
произвођача електричне 
енергије која се објављује у 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

„Службеном гласнику 
Републике Србије”.  

природних ресурса и добара 
Стратегија развоја енергетике 
Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 
2030. године 

12 Закључак којим се усваја 
Дугорочни програм развоја 
основних Геолошких 
истраживања 

Члан 19. став 4. Закона о 
рударству и геолошким 
истраживањима 
(„Службени гласник РС”, 
број 101/15) и члана 43. 
став 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) 

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  

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. 2018.  

13 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) 

Садржи процену ризика у 
погледу остваривања 
сигурности снабдевања, 
као и мере за ублажaвање 
утврђених ризика који се 
односе на потребан 
транспортни капацитет 
којим би се задовољила 
укупна потражња за 
природним гасом и 
обезебеђивање 
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  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

14 Уредба о условима 
испоруке и снабдевања 
природним гасом (АП) 

Члан 314. Закона о 
енергетици („Службени 
гласник РС”, број 145/14) 

Уређују 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  12. 2018.  

15 Уредба о висини накнаде 
за коришћење 
неметаличних сировина за 
добијање грађевинског 
материјала за 2019. годину 

Члан 159. став 6. Закона о 
рударству и геолошким 
истраживањима 
(„Службени гласник РС”, 
брoj 101/15)  

Утврђује се висина накнаде 
за коришћење 
неметаличних минералних 
сировина за добијање 
грађевинског материјала за 
2019. годину  

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. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о обиму и врсти 
података који се прикупљају из 
обавезних техничких прегледа 
моторних возила, као и садржини и 
обрасцу извештаја који омогућавају 

Члан 73. став 5. Закона о 
ефикасном коришћењу енергије 
(„Службени гласник РС”, број 
25/13)  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и 

НЕ  01. 2018.  09. 2014.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

утврђивање и праћење индикатора 
потрошње енергије у превозу 

добара 
Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

2 Правилник о методологији за 
спровођење енергетског прегледа 

Члан 245. 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  03. 2018.  11. 2013.  

3 Правилник о врсти података, року, 
начину и обрасцу на којем се 
достављају подаци о извршеном 
енергетском прегледу 

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  03. 2018.  03. 2014.  

4 Правилник о садржини извештаја о 
спроведеном енергетском 

Члан 24. став 2 Закона о 
ефикасном коришћењу енергије 

Национална стратегија 
одрживог развоја  

НЕ  03. 2018.  11. 2013.  



  

283 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

прегледу („Службени гласник РС”, број 
25/13)  

Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и 
добара 
Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

5 Правилник о утврђивању годишњег 
Програма геолошких истражних 
радова за 2018. 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  03. 2018.  Није 
предвиђен  

6 Правилник о садржини и начину 
спровођења Годишњег програма 
мониторинга квалитета деривата 
нафте и биогорива (АП) 

Члан 5. став 1. Уредбе о 
мониторингу квалитета деривата 
нафте и биогорива („Службени 
гласник РС”, бр. 97/15, 5/17 и 8/17-
испр.)  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и 
добара 
Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 

ДА  03. 2018.  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

године 

7 Правилник о склађеним износима 
оствареног укупног месечног 
прихода домаћинства, као услова 
за стицање статуса енергетски 
угроженог купца  

Члан 4. став 4. Уредбе о 
енергетски угроженом купцу ( 
"Службени гласник РС, број 
113/2015)  

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. 2018.  Није 
предвиђен  

8 Правилник о начину спровођења и 
садржини програма обуке за 
енергетског саветника, трошковима 
похађања обуке, као и ближим 
условима, програму и начину 
полагања испита за енергетског 
саветника 

Члан 31. став 7 и члан 32. 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. 2018.  11. 2013.  

9 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног 
порекла (AП) 

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 

ДА  06. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

10 Правилник о техничким захтевима 
за пројектовање, израду и 
оцењивање усаглашености 
једноставних посуда под притиском 
(АП) 

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 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

11 Правилник o садржају пројеката 
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. 2018.  12. 2017.  

12 Правилник о техничким захтевима 
за пројектовање, израду и 
оцењивање усаглашености опреме 

Члан 6. став 1. Закона о техничким 
захтевима за производе и 
оцењивању усаглашености 
(„Службени гласник РС”, број 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

под притиском (АП) 36/09)  природних ресурса и 
добара 
Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

13 Правилник о техничким захтевима 
за пројектовање, изградњу и 
експлоатацију нисконапонских 
надземних водова 

Члан 219. 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. 2018.  12. 2020.  

14 Правилник о техничким захтевима 
за електричне инсталације ниског 
напона 

Члан 219. 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. 2018.  12. 2020.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

15 Правилник о Енергетском билансу Члан 14. став 2. Закона о 
енергетици („Службени гласник 
РС” , брoj 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. 2018.  12. 2015.  

16 Правилник о израчунавању удела 
обновљивих извора енергије (АП) 

Члан 67. Закон 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. 2018.  12. 2015.  

17 Правилник о техничким захтевима 
за пројектовање, изградњу и 
експлоатацију надземних 
електроенергетских водова 
називног напона 1 kV до 400 kV 

Члан 219. 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 

НЕ  12. 2018.  12. 2020.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

пројекцијама до 2030. 
године 

18 Правилник о техничким захтевима 
за пројектовање, изградњу и 
експлоатацију средњенапонских 
надземних водова са самоносећим 
кабловским снопом 

Члан 219. 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. 2018.  12. 2020.  

19 Правилник o садржини 
инжењерскогеолошких-
геотехничких елабората 

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. 2018.  12. 2017.  

20 Правилник o садржини годишњег и 
завршног 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 

НЕ  12. 2018.  12. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

21 Правилник о садржини, облику и 
начину достављања годишњег 
оперативног плана и годишњег 
извештаја о пословању 

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. 2018.  12. 2017.  

22 Правилник којим се прописују 
услови, критеријуми, садржај и 
начин разврставања ресурса и 
резерви подземних вода  

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. 2018.  12. 2017.  

23 Правилник којим се прописују 
услови, критеријуми, садржај и 
начин разврставања ресурса и 

Члан 51. став 7. Закона о 
рударству и геолошким 
истраживањима („Службени 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 

НЕ  12. 2018.  12. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

резерви течних и гасовитих 
минералних сировина 

гласник РС”, број 101/15)  одрживог коришћења 
природних ресурса и 
добара 
Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

24 Правилник којим се прописују 
услови, критеријуми, садржај и 
начин разврставања геотермалних 
ресурса и резерви 

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. 2018.  12. 2017.  

25 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. 2018.  12. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

26 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  12. 2018.  12. 2014.  

27 Правилник којим се прописују 
услови, критеријуми, садржај и 
начин разврставања ресурса и 
резерви чврстих минералних 
сировина 

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. 2018.  12. 2017.  

28 Правилник о техничким и другим 
захтевима за биогорива и 
биотечности (АП) 

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 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

пројекцијама до 2030. 
године 

29 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. 2018.  Није 
предвиђен  

30 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. 2018.  Није 
предвиђен  

31 Правилник о роковима, садржају и 
начину достављања податaка о 
набавци и продаји нафте, деривата 
нафте, биогорива и компримованог 
природног гасa и подaтака о 
ценама деривата нафте и 

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 

ДА  12. 2018.  12. 2015.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

биогорива са и без акциза и пореза 
(АП) 

Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Програм управљање 
минералним 
ресурсима 
Републике Србије  

Влада  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

56  46.126.980 RSD  (376.547 EUR)  

01  5.593.360.986 RSD   
 

1.Развој геологије, 
интезивирање геолошких 
истраживања и ефикасна 
оцена геолошког 
потенцијала; 2.Развој 
рударског сектора 
Републике Србије 

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  17.723.244 RSD   
 

Успостављен јединствен 
информациони систем 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, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

креиран и постављен 
Геопортал са 
интегрисаним ГИС 
сервисима. Оверени 
елаборати 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.ПК.1 Израда Катастра 
рударског отпада 
(АП) 

Влада  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

56  46.126.980 RSD  (376.547 EUR)  

01  5.637.742 RSD   
 

Идентификован и 
категоризован рударски 
отпад у складу са 
Директивом ЕУ о 
рударском отпаду 
(Directive 2006/21/EC of 
waste from extractive 
industries)  

1.ПК.2 Изградња новог 
тунела/ Колектора 
Кривељске реке  

Влада  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 

01  500.000.000 RSD   
 

Изграђено 2400 метара 
новог колектора и река 
Велики Кривељ је 
преусмерена;.елиминисан 
ризик по животну средину 
услед лошег стања и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 евентуалног урушавања 
колектора испод 
јаловишта Велики Кривељ 

1.ПК.3 Консолидација 
пословања ЈП ПЕУ 
Ресавица (АП, ЕРП) 

Влада  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  5.070.000.000 RSD   
 

Припремљен план 
реорганизације и 
финансијске 
консолидације Јавног 
предузећа за подземну 
експлоатацију угља 
Ресавица и Програм 
затварања четири рудника 
са експлоатационо 
исцрпљеним резервама 
угља, са предлогом начина 
функционисања 
преосталих рудника; прва 
фаза- убрзан завршетак 
откопавања 
припремљених резерви и 
повлачење опреме из 
јаме. Друга фаза- 
осигуране и затваране 
јамске просторије Трећа 
фаза- рекултивисане 
деградиране површине  

2 Програм енергетске 
ефикасности (АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

56  183.750.000 RSD  (1.500.000 EUR)  

01  167.000.000 RSD   

06  40.000.000 RSD  (326.531 EUR)  

11  1.048.011.020 RSD  (8.555.192 EUR)  

05  1.060.598.875 RSD  (8.657.950 EUR)  
 

Остварена уштеда 
енергије од 10% годишње 
у односу на базно стање 
поторшње пре реализације 
мера 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.1 Подстицаји за 
унапређење 
енергетске 
ефикасности (АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

01  160.000.000 RSD   
 

Средњи % годишње 
уштеде енергије у односу 
на базно стање потрошње 
пре реализације мера од 
10% 

2.ПК.1 Рехабилитација 
система даљинског 
грејања у Србији - 
фаза IV (АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

05  2.817.500 RSD  (23.000 EUR)  

11  1.048.011.020 RSD  (8.555.192 EUR)  

01  2.000.000 RSD   
 

Рехабилитовано 20 
топлана  

2.ПК.2 Уклањање препрека 
за промовисање и 
подршку систему 
енергетског 
менаџмента у 
општинама у 
Републици Србији 
(АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

06  40.000.000 RSD  (326.531 EUR)  

01  5.000.000 RSD   
 

Обухваћено 30% општина 
које су припремила 
извештаје о остварвању 
циљева уштеде енергије 

2.ПК.3 Успостављање и 
јачање тела за оцену 
усаглашености (АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

56  183.750.000 RSD  (1.500.000 EUR)  
 

 Број неусаглашених 
производа на тржишту 
опао за 10%; остварен 
пораст у продаји 
ефикаснијих уређаја за 
домаћинства за 10%  

2.ПК.4 Пројекат енергетске 
ефикасности и 
управљања 
енергијом у 
општинама у Србији 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

05  1.057.781.375 RSD  (8.634.950 EUR)  
 

26 објеката санирано 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(АП)  

3 Програм управљање 
обавезним 
резервама нафте, 
деривата нафте и 
природног гаса 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

01  4.358.735.000 RSD   
 

23/61 дана просечне 
дневне потрошње 
деривата нафте у 
Републици Србији 

3.ПА.1 Формирање и 
одржавање 
обавезних резерви 
нафте и деривата 
нафте 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

01  4.358.735.000 RSD   
 

23/61 дана просечне 
дневне потрошње 
деривата нафте у 
Републици Србији 

4 Програм планирање 
и спровођење 
енергетске политике 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

05  142.100.000 RSD  (1.160.000 EUR)  

11  100.864.228.728 RSD  (280.575.024 EUR)  

01  165.756.178 RSD   

56  110.205.927 RSD  (899.640 EUR)  
 

Унапређена енергетска 
политика 

4.ПА.1 Електроенергетика, 
нафта и природни 
гас и системи 
даљинског грејања 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

01  100.306.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

предузимања 
одговарајућих мера и 
активности; развијање 
међународне сарадњу у 
циљу подршке 
реализацији значајних 
пројеката у области 
енергетике; обављање 
управних послова из 
области енергетике; 
инспекцијски надзор у 
области електоенергетике 
и опреме под притиском; 
обављање послова 
државне управе који се 
односе на јавна предузећа 
и друштва капитала која 
обављају делатност од 
општег интереса из 
области енергетике; 
подршка међународним 
интеграцијма 

4.ПА.2 Стратешко 
планирање у 
енергетици 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

01  16.235.000 RSD   
 

Унети подаци потребни за 
израду Предлога одлуке о 
утврђивању Енергетског 
биланса Републике Србије 
за 2018. годину, подаци 
потребни за праћење рада 
јединица локалне 
самоупрвае у области 
енергетике, израчунати 
енергетски индикатори, и 
обезбеђено одржавање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

наведених база 

4.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  29.943.000 RSD   
 

Унапређена енергетска 
политика у области 
енергетске ефикасности и 
обновљивих извора 
енергије 

4.ПА.4 Формирање базе 
података за нафту и 
гас 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

01  3.300.000 RSD   
 

Формирање базе података 
за послове из 
надлежности Сектора за 
нафту и гас  

4.ПК.1 Техничка помоћ 
Министарству 
рударства и 
енергетике за 
спровођење новог 
Закона о енергетици, 
Националног 
Акционог плана за 
енергетску 
ефикасност и 
Директиве о 
обновљивим 
изворима енергије 
(АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

56  65.880.000 RSD  (537.796 EUR)  

01  8.052.000 RSD   
 

Иницијални извештај о 
реализацији пројекта 
урађен 

4.ПК.2 Друга фаза Пакет 
пројекта Костолац Б, 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 

11  73.881.986.973 RSD  (603.118.261 EUR)  
 

Завршена пројектна 
документација, припремни 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Изградња новог 
блока ТЕ Костолац 
Б3 350 MW и 
проширење ПК 
Дрмно  

Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

радови и три фазе 

4.ПК.3 Ревитализација ХЕ 
Зворник 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

11  8.575.000.000 RSD  (70.000.000 EUR)  
 

Завршен блок А3 

4.ПК.4 Ревитализација ХЕ 
Ђердап 1 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

11  16.094.441.755 RSD  (131.383.198 EUR)  
 

Завршен блок А2 

4.ПК.5 Трансбалкански 
коридор Секција 2, 
Далековод 400 kV 
Крагујевац 2 - 
Краљево 3 са 
подизањем 
напонског нивоа на 
400 kV у ТС 
Краљево 3 (ЕРП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

11  1.837.500.000 RSD  (15.000.000 EUR)  
 

Започета изградња 
далековода 

4.ПК.6 Јачање капацитета у 
планирању 
енергетике (АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

56  44.325.927 RSD  (361.844 EUR)  

01  4.920.178 RSD   
 

Унапређена знања и 
успостављени алати за 
израду годишњих 
извештаја о степену 
реализације Стратегије и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 Програма остваривања 
стратегије 

4.ПК.7 Подстицање 
коришћења 
обновљивих извора 
енергије - развој 
тржишта биомасе- 
прва компонента 
(АП) 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

11  475.300.000 RSD  (3.880.000 EUR)  

05  142.100.000 RSD  (1.160.000 EUR)  
 

Изграђено десет топлана 
које користе обновљиве 
изворе енергије (ОИЕ) за 
производњу топлотне 
енергије  

4.ПК.8 Истраживање о 
потрошњи енергије и 
прорачун 
енергетских 
индикатора 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 
 

01  3.000.000 RSD   
 

Израчунати енергетски 
индикатори за 2018. 
годину и омогућено 
дефинисање енергетских 
индикатора за наредне 
године 

5 Програм социјалне 
зашптите 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

01  1.051.828.000 RSD   
 

85.000 енергетски 
заштићених купаца у 2018. 
години 

5.ПА.1 Енергетски 
заштићени купац 

Влада  Стратегија развоја 
енергетике Републике 
Србије до 2025. године са 
пројекцијама до 2030. 
године 

 

01  1.051.828.000 RSD   
 

85.000 енергетски 
заштићених купаца у 2018. 
години 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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; 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 
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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 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. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању аката 
Светског поштанског савеза 

Овим законом се испуњавају 
међународне обавезе које 
проистичу из чланства Републике 
Србије у UPU. Опуномоћени 
представници влада држава 
чланица UPU на XXVI Конгресу 
UPU у Истанбулу, усвојили су 
следећа акта: Девети додатни 
протокол Уставу Светског 
поштанског савеза, Први додатни 
протокол Општем правилнику 
Светског поштанског савеза, 
Светска поштанска конвенција, 
Завршни протокол Светске 
поштанске конвенције, Аранжман 
о поштанско-финансијским 
услугама и Завршни протокол 
Аранжмана о поштанско-
финансијским услугама  

Стратегија развоја поштанских услуга у 
Србији за период од 2017. до 2020. године 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Предлог закона о поштанским 
услугама "ЈР" 

Овим законом оствариће се даљи 
напредак у спровођењу процеса 
либерализације тржишта 
поштанских услуга и 
хармонизације националне 
регулативе са поштанским 
директивама Европске уније, и 
обезбедиће одрживост пружања 
универзалне поштанске услуге  

Стратегија развоја поштанских услуга у 
Србији за период од 2017. до 2020. године 
 

ДА  01. 2018.  

3 Предлог закона о услугама "ЈР" Овим законом уређују се општа Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 

ДА  03. 2018.  



  

305 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

правила за пружаоце услуга   

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о информационој 
безбедности "ЈР" 

Овим законом уређују се и 
усклађују са нормативним оквиром 
ЕУ одредбе о Телу за 
координацију послова 
информационе безбедности, о 
операторима ИКТ система од 
посебног значаја и поступку 
обавештавања о инцидентима у 
ИКТ системима од посебног 
значаја.   

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 
информационих технологија 
 

ДА  05. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о посредовању у 
промету и закупу непокретности  "ЈР" 

Овим законом се уређује 
посредовање у промету и закупу 
непокретности и отклањају 
проблеми који су уочени у 
трогодишњој имплементацији 
Закона  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

6 Предлог закона о трговини "ЈР" Овим законом се уређује трговина, 
подела трговине, услови за 
обављање трговине, развој 
трговине, заштита тржишта, 
непоштена тржишна утакмица, као 
и надзор  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

7 Предлог закона о широкопојасној 
комуникационој инфраструктури, 
„АП“, "ЈР", „ЕРП“ 

Овим законом се уређују услови и 
начин развоја широкопојасног 
приступа интернету, укључујући и 
изградњу националне оптичке 
мреже на целој територији 
Републике Србије са великим 
протоком. Усаглашавање са 

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Директивом 2014/61/ЕУ утицаће на 
смањење трошкова постављања 
широкопојасних мрежа на подручју 
Републике Србије и 
административних трошкова, на 
додатно поједностављење 
процедура за добијање потребних 
дозвола, као и заједничко 
коришћење постојећих 
расположивих капацитета  

информационих технологија 
 

8 Предлог Закона о заштити 
конкуренције "ЈР" 

Овим законом уређује се заштита 
конкуренције на тржишту 
Републике Србије, у циљу 
економског напретка и добробити 
друштва, а нарочито користи 
потрошача, као и оснивање, 
положај, организација и 
овлашћења Комисије за заштиту 
конкуренцијe  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

ДА  11. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о туризму "ЈР" 

Овим законом се уређују: услови и 
начин планирања и развоја 
туризма; туристичке организације 
за промоцију туризма; туристичке 
агенције; угоститељска делатност; 
наутичка делатност; 
ловнотуристичка делатност; 
услуге у туризму; такса и пенали у 
туризму; Регистар туризма; друга 
питања од значаја за развој и 
унапређење туризма  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

10 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине Мароко о 
сарадњи у области туризма 

Овим законом потврђује се 
Споразум између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко о сарадњи у 
области туризма и уређује се 
његово ступање на снагу  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

11 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању о 
сарадњи у области туризма између 
Владе Републике Србије и Владе 
Државе Катар 

Овим законом се потврђује 
Меморандум о разумевању о 
сарадњи у области туризма 
између Владе Србије и Владе 
Државе Катар и уређује се његово 
ступање на снагу.  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Грчке о 
сарадњи у области туризма 

Овим законом се потврђује 
Споразум између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Грчке о сарадњи у 
области туризма и уредити његово 
ступање на снагу  

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

13 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о сарадњи у области 
туризма између Владе Србије и 
Савета министара Републике 
Албаније 

Овим законом се потврђује 
Споразум о сарадњи у области 
туризма између Владе Републике 
Србије и Савета министара 
Републике Албаније и уређује се 
његово ступање на снагу 

Стратегија развоја туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о законитом 
пресретању и задржавању података 
"ЈР" 

Овим законом се прописују 
захтеви у погледу неопходних 
техничких и организационих 
услова, односно одговарајућих 
уређаја и програмске подршке за 

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

законито пресретање 
електронских комуникација, као и 
захтеви у вези са задржавањем 
података о електронским 
комуникацијама  

2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 
информационих технологија 
 

15 Предлог закона о потврђивању 
Додатног протокола о 
либерализацији трговине услугама у 
ЦЕФТА 

Овим законом биће потврђен 
договорени ниво либерализације 
трговине услугама у оквиру 
ЦЕФТА  

Споразум о стабилизацији и 
придруживању између Европских 
заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Споразум о слободној трговини између 
Републике Србије и држава ЕФТА 
Споразум о слободној трговини у 
централној Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета безбедности УН 1540 
(2004) 

НЕ 12. 2018.  

16 Предлог закона о потврђивању 
завршних аката Светске 
конференције о радио-
комуникацијама (WRC-15) 

Овим законом потврдиће се 
Завршни акти Светске 
конференције о радио-
комуникацијама (WRC-15) у циљу 
примене потврђених аката 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. Постигла 
би се међународна координација 
канала, чиме би се спречило 
ометање у пограничним 

Стратегија развоја информационог 
друштва у Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја електронских 
комуникација у Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке индустрији 
информационих технологија 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

подручјима двеју држава  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању Програма 
коришћења средстава Буџетског 
фонда за финансирање активности 
и мера унапређења и развоја 
области електронских комуникација 
и информационог друштва у 2018. 
години 

Члан 27a. Закона о 
електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 
44/10 , 60/13 - УС, 62/14 )  

Утврђује се Програм коришћења 
средстава Буџетског фонда за 
финансирање активности и мера 
унапређења и развоја области 
електронских комуникација и 
информационог друштва у 2018. 
години  

Стратегија развоја 
информационог 
друштва у Републици 
Србији до 2020. године 
Стратегија развоја 
електронских 
комуникација у 
Републици Србији од 
2010. до 2020. године 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 
 

ДА  03. 2018.  

2 Закључак о усвајању Програма 
распореда и коришћења 
субвенција и дотација намењених 
за пројекте развоја туризма у 2018. 
години 

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), чл. 27. 28. 
и 31. Закона о туризму 
(„Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10, 99/11, др. закон, 
93/12 и 94/15), а у вези са 
чланом 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 

Програмом се уређује распоред и 
коришћење субвенција и дотација 
намењених за пројекте развоја 
туризма у 2018. години  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 

3 Уредба о условима и начину 
доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења 
туристичког промета домаћих 
туриста на територији Републике 
Србије 

Члан 28. став 5. Закона о 
туризму („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11- 
др. закон, 93/12, 84/15) 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 уређују услови и начин 
доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења 
туристичког промета домаћих 
туриста на територији Републике 
Србије  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  

4 Закључка којим се Министарству 
даје сагласност да закључи уговор 
са Фондацијом EXIT, којим ће се 
уредити права и обавезе уговорних 
страна у циљу подршке 
реализације Егзит фестивала 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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) 

Закључком се Министарству 
трговине, туризма и 
телекомуникација даје сагласност 
да закључи уговор са Фондацијом 
EXIT, којим ће се уредити права и 
обавезе уговорних страна у циљу 
подршке реализације Егзит 
фестивала  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Уредба о условима и начину 
доделе и коришћења средстава за 
подстицање унапређења 
организованог туристичког промета 
страних туриста на територији 
Републике Србије 

Члан 28. став 5., а у вези са 
чланом 27. тачка 6) Закона о 
туризму („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/2010, 
99/2011 – др. закон, 93/2012 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 

Уредбом се дефинишу услови и 
начин доделе и коришћења 
средстава за подстицање 
унапређења организованог 
туристичког промета страних 
туриста на територији Републике 
Србије  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  03. 2018.  
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44/14) 

6 Стратегија развоја мрежа нове 
генерације до 2023 

Члан 5. став 1. тачка 2) 
Закона о електронским 
комуникацијама („Службени 
гласник РС”, бр. 44/10, 
60/2013 – одлука УС и 
62/2014) 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) 

Овом стратегијом утврђују се 
главни правци и циљеви успешног 
развоја широкопојасних мрежа и 
сервиса у Републици Србији. 
Улагање у област ширoкoпojaснoг 
приступa директно утиче на раст 
бруто друштвеног производа, 
конкурентност свих сектора 
привреде и унапређење квалитета 
живота грађана. Стратегија 
дефинише мере којима ће органи 
државне управе омогућити 
примену нових технологија, пораст 
укупне вредности индекса 
конкурентности, обезбедити 
доступност инфраструктури 
електронских комуникација и 
проширити скуп услуга које се могу 
наћи у понуди како 
резиденцијалним тако и пословним 
корисницима  

Стратегија развоја 
информационог 
друштва у Републици 
Србији до 2020. године 
Стратегија развоја 
електронских 
комуникација у 
Републици Србији од 
2010 до 2020. године 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 
 

НЕ  03. 2018.  

7 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 и 
16/11,68/12-УС и 72/12, 7/14-

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 

Стратегија развоја 
трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  09. 2018.  
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УС и 44/14.). променом курса динара  

8 Одлука о утврђивању Националне 
контролне листе робе двоструке 
намене 

Члан 4. Закона о извозу и 
увозу робе двоструке намене 
(„Сл гласник РС“, број 95/13) и 
члан 43. став 1. Закона о 
Влади („Сл. гласник 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.  

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

ДА  10. 2018.  

9 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за ЈП „Скијалишта 
Србије“ за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, брoj 113/17) 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 – 
одлука УС, 72/12, 7/14 – 
одлука УС и 44/14)  

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за ЈП „Скијалишта Србије“за 2018. 
годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Одлука о утврђивању Националне 
контролне листе наоружања и 

Члан 4. Закона о извозу и 
увозу наоружања и војне 

Усаглашавање Националне 
контролне листе наоружања и 

Споразум о 
стабилизацији и 

ДА  10. 2018.  
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војне опреме опреме („Службени гласник 
РС”, број 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). 

војне опреме са Листом наоружања 
и војне опреме Е.  

придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

11 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за ЈП „Стара 
планина“за 2018. годину 

Члана 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, брoj 113/17) 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 уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за ЈП „Стара планина“за 2018. 
годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  

12 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за „Тврђава Голубачки 
град“ д.о.о. за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС“, број 113/17) и члан 43. 
став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, бр. 
55/05, 71/05 – исправка, 

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за „Тврђава Голубачки град“ д.о.о. 
за 2018. годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  
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101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – 
одлука УС, 72/12, 7/14 – 
одлука УС и 44/14). 

13 Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о реализацији послова 
извоза и увоза робе двоструке 
намене, пружању брокерских 
услуга и услуга техничке помоћи за 
2016. годину. 

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 („Сл. 
гласник 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 
робе двоструке намене, пружању 
брокерских услуга и услуга 
техничке помоћи за 2016. годину.  

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

НЕ  10. 2018.  

14 Закључак о усвајању Годишњег 
извештаја о реализацији послова 
извоза и увоза наоружања и војне 
опреме, пружању брокерских 
услуга и услуга техничке помоћи за 
2016. годину. 

Члан 28. став 3. Закона о 
извозу и увозу наоружања и 
војне опреме („Службени 
гласник РС”, број 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 2016. 
годину.  

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 

НЕ  10. 2018.  
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држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

15 Закључак о усвајању Програма о 
распореду и коришћењу средстава 
субвенција за „Парк Палић“ д.о.о. 
за 2018. 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, 7/2014-
одлука УС и 44/2014), а у вези 
са чланом 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 

Програмом се уређује распоред и 
коришћење средстава субвенција 
за „Парк Палић“ д.о.о. за 2018. 
годину  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  10. 2018.  

16 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. 
ст.1. и 2. Закона о 
спољнотрговинском 
пословању („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 36/11-
др. закон, 88/11 и 89/15-др. 
закон) 

У Одлуци је дат преглед свих аката 
који представљају услов за увоз, 
извоз односно транзит робе, 
наведени су органи надлежни за 
њихово издавање, законска 
регулатива којом се прописује 
њихово прбављање као и спискови 
роба чији увоз, извоз односно 
транзит подлеже обавези 
прибављања тих аката (дозволе, 
одобрења, исправе, сагласности и 
сл.) као и роба чији је увоз 
забрањен. Том одлуком се врши 
усклађивање номенклатуре важеће 
одлуке са Уредбом о усклађивању 

Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава 
чланица, са једне 
стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Споразум о слободној 
трговини између 
Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној 
трговини у централној 
Европи, ЦЕФТА 

НЕ  12. 2018.  
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номенклатуре царинске тарифе за 
2019.годину.  

Резолуција Савета 
безбедности УН 1540 
(2004) 

17 Закључак 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 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)  

Овим закључком прихватају се 
основе за закључивање споразума 
којим ће се уредити сарадња у 
области туризма, између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко и спремност да 
две стране унапређују билатералну 
сарадњу и наводе се принципи 
сарадње  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Уредбa o утврђивању подручја 
бање  

Члан 3. став 1. Закона о 
бањама („Службени гласник 
РС”, бр. 80/92 и 67/93 – 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, 7/14 – 
УС и 44/14) 

Утврђује се подручје које се сматра 
бањом у циљу унапређења, 
коришћења и располагања 
простором у којима постоји 
природни лековити фактор.  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Закључак о прихватању Основе за 
закључивање Меморандума о 
разумевању о сарадњи у области 
туризма између Владе Републике 
Србије и Владе Државе Kатар  

Чл. 5. и 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 

Овим закључком се прихватају 
основе за сарадњу у области 
туризма између Владе Републике 
Србије и Владе Државе Катар, као 
и спремност да две стране 
унапређују билатералну сарадњу и 
наводе се принципи сарадње 

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  
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број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

44/14)  

20 Закључак о прихватању Основе за 
закључивање Споразума о 
сарадњи у области туризма између 
Владе Србије и Савета министара 
Републике Албаније 

Чл. 5. и 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)  

Овим закључком прихватају се 
основе за закључивање Споразума 
о сарадњи у области туризма 
између Владе Србије и Савета 
министара Републике Албаније, 
као и спремност да две стране 
унапређују билатералну сарадњу  

Стратегија развоја 
туризма 
 

НЕ  12. 2018.  

21 Уредба о утврђивању Плана 
намене радио-фреквенцијских 
опсега 

Члан 83. Закона о 
електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 
44/10, 60/13 - УС, 62/14 ) 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) 

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 
Стратегија развоја и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 

ДА  12. 2018.  

22 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, 

Утврђују се највише цене на велико 
за нове лекове за хуману употребу 
који се издају на рецепт и стварају 
услови да се на тржиште 
Републике Србије пусте у промет 
нови лекови који су добили дозволу 
за стављање у промет од Агенције 

Стратегија развоја 
трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  12. 2018.  



  

318 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

исправка, 101/07, 65/08 и 
16/11, 68/12-УС и 72/12, 7/14-
УС и 44/14.) 

за лекове и медицинска средства 
Србије 

23 Стратегија развоја дигиталног 
емитовања радио програма у 
Републици Србији 

Члан 5. Закона о 
електронским комуникацијама 
(„Службени гласник РС“ бр. 
44/10, 60/13 - УС, 62/14) и 
члана 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) 

Утврђује се политика Републике 
Србије у области дигитализације 
радио програма 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 и 
подршке индустрији 
информационих 
технологија 

НЕ 12. 2018.  

24 Закључци којима се прихватају 
Стручно политичке платформе за 
службена путовања 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади, („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Овим се прихватају Стручно 
политичке платформе за службена 
путовања  

 НЕ  током године 

25 Закључци којима се прихватају 
извештаја са одржаних заседања 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија)  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади, („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14), Закон 
о закључивању и извршавању 
међународних уговора, члан 
9. („Службени гласник РС”, 
број 32/13) 

Прихватају се Извештаји са 
одржаних заседања 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија).  

 НЕ  током године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

26 Закључци којима се утврђује 
Основа за вођење преговора и 
закључивање споразума о 
економској и трговинској сарадњи и 
споразума о слободној трговини 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади, („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14), Закон 
о закључивању и извршавању 
међународних уговора, члан 
6. („Службени гласник РС”, 
број 32/13)  

Утврђују се Oснове за вођење 
преговора и закључивање 
билатералних споразума  

 НЕ  током године 

29 Закључци којима се прихватају 
платформе за иступање делегација 
РС на заседањима 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија)  

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, 7/14-УС и 44/14), Закон 
о закључивању и извршавању 
међународних уговора, чл. 3. 
и 5. („Службени гласник РС”, 
број 32/13)  

 

Прихватају се Платформе за 
разговоре/иступања делегација РС 
на заседањима 
мешовитих/заједничких 
међувладиних тела 
(комитета/комисија) са предлогом 
закључка  

 
 

НЕ  током године 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о облику и начину 
вршења унутрашње контроле 
тржишне инспекције  

Члан 54. Закона о инспекцијском 
надзору („Службени гласник РС”, 
бр. 36/2015) 

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 

 
 

НЕ  12. 2018.  07.2015.  
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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 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 
стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Споразум о слободној трговини 
између Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној трговини 
у централној Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета безбедности 
УН 1540 (2004) 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  123.854.000 RSD   
 

Значајан пораст извоза, 
отварање страних тржишта за 
робе и услуге из РС, са 
позитивним ефектима на 
прилив страних инвестиција, 
раст БДП и запошљавање 

1.ПА.1 Економски односи са 
иностранством 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 
стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Споразум о слободној трговини 
између Републике Србије и 
држава ЕФТА 
Споразум о слободној трговини 
у централној Европи, ЦЕФТА 
Резолуција Савета безбедности 
УН 1540 (2004) 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 

01  123.854.000 RSD   
 

Интензивирање и јачање 
трговинске сарадње са ЕУ, 
ЦЕФТА и ЕФТА и повећање 
спољнотрговинске размене и 
прилива СДИ, као и 
унапређена економска и 
трговинска сарадња. Улазак 
РС у СТО и самим тим 
укључивање у међународне 
трговинске токове, чиме се 
испуњава један од услова за 
окончање приступних 
преговора са ЕУ у оквиру 
Поглавља 30. Почетак 
примене ЦЕФТА Додатног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Европске уније 
 

протокола 5 о олакшању 
трговине и Додатног 
протокола 6 о либерализацији 
трговине услугама. Закључени 
споразуми о узајамном 
подстицању и заштити 
улагања. Закључени уговори 
по појединачним 
спољнотрговинским 
пословима у области 
контролисане робе; издате 
дозволе 

2 Телекомуникације и 
информационо друштво 

Влада  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 
2017. до 2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  719.373.000 RSD   
 

Развијено и уређено тржиште 
комуникационих услуга 
Повећана употреба ИКТ 
Развијен пословни ИКТ сектор 
Повећана укљученост жена у 
ИКТ сектор  

2.ПА.1 Подршка програмима 
цивилног друштва у 
области информационог 
друштва и електронских 
комуникација  

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 

01  30.000.000 RSD   
 

Повећана популаризација и 
промоција ИКТ у друштву 
Успешно реализовани 
програми у области 
безбедности деце на 
интернету, подизања нивоа 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 
 

знања ученика основних 
школа у области 
програмирања, курсева 
програмирања за децу, обуке 
и преквалификација жена за 
подизање компетенција у 
области програмирања, 
такмичења у области 
математике, рачунарства и 
информатике, унапређења 
социјалне укључености 
применом ИКТ, подршка 
развоју ИКТ заједнице  

2.ПА.2 Широкопојасна 
комуникациона 
инфраструктура 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  8.801.000 RSD   
 

Изграђена приступна мрежа у 
насељима Повезане јавне 
установе на приступну оптичку 
мрежу  

2.ПА.3 Одржавање и развој 
АМРЕС  

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 

01  140.000.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 
 

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  

2.ПА.4 Развој информационог 
друштва  

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 
 
 

01  135.653.000 RSD   
 

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  

2.ПА.5 Развој ИКТ 
инфраструктуре у 
установама 
образовања, науке и 
културе 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 

01  163.821.000 RSD   
 

Повезане институције на 
образовну и 
научноистраживачку 
рачунарску мрежу АМРЕС. 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

2.ПК.1 Национална 
широкопојасна мрежа 
нове генерације „АП“, 
„ЕРП“ 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  2.000.000 RSD   
 

Стављена у функцију 
постојећа широкопојасна 
мрежа у власништву јавног 
сектора и повезане јавне 
установе на националну 
мрежу 

2.ПК.2 Развој информационо-
комуникационе 
инфраструктуре у 
основним и средњим 
школама у РС - 
„Повезане школе“ 

Влада  Стратегија развоја 
информационог друштва у 
Републици Србији до 2020. 
године 
Стратегија развоја 
електронских комуникација у 
Републици Србији од 2010. до 
2020. године 
Стратегија развоја и подршке 
индустрији информационих 
технологија 

01  125.000.000 RSD   
 

Изграђена бежична локална 
рачунарска мрежа и 
успостављена eduroam WI-FI 
услуга у 150 школа у 
Републици Србији. Пуштена у 
рад опрема за унапређење 
АМРЕС транспортне мреже на 
15 АМРЕС локација  

3 Развој трговине и 
заштите потрошача 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  1.171.412.000 RSD   
 

Осигурано праведно и сигурно 
функсионисање тржишта 
Обезбеђен већи ниво заштите 
потрошача у Републици 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Србији и унапређен систем 
заштите потрошача у складу 
са стандардима и праксом ЕУ 

3.ПА.1 Тржишна инспекција 
(„АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  520.774.000 RSD   
 

Усклађене активности 
трговаца са прописима и 
спречена непоштена тржишна 
утакмица Заштита потрошача 
и уређено тржиште 
повлачењем неусаглашених и 
небезбедних производа  

3.ПА.2 Уређење сектора 
трговине, услуга и 
политике конкуренције 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  45.071.000 RSD   
 

Унапређен институционални и 
законодавни оквир у области 
трговине и услуга у складу са 
позитивном праксом и 
решењима ЕУ 

3.ПА.3 Подстицаји за развој 
националног бренда 
Србије и очување 
старих заната 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  8.500.000 RSD   
 

Повољнија позиција 
националног бренда на 
глобалном тржишту и висок 
степен препознатљивости 
Србије Заустављено 
одумирање традиционалних 
заната и обезбеђени 
повољнији услови за развој 
занатских привредних 
субјеката и броја запослених у 
њима  

3.ПА.4 Јачање заштите 
потрошача („АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 

01  27.381.000 RSD   
 

Унапређен правни и 
институционални оквир 
заштите потрошача у 
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 Републици Србији 

3.ПА.5 Подршка програмима 
удружења потрошача 
(„АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  20.000.000 RSD   
 

Подржана удружења за 
заштиту потрошача; Подигнут 
ниво заштите и 
информисаности потрошача и 
јавности о правима и 
интересима потрошача  

3.ПА.6 Координација послова 
европских интеграција, 
управљање пројектима 
и уређење законодавног 
оквира 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  39.038.000 RSD   
 

Обезбеђена ефикасна 
координација послова 
европских интеграција из 
надлежности Министарства 
трговине, туризма и 
телекомуникација, испуњена 
мерила за отварање 
преговора у поглављима и 
отворени преговори са ЕК за 
појединачна поглавља 
Успешно програмирани и 
спроведени пројекти 
финансирани из ЕУ фондова 
и других извора 

3.ПА.7 Администрација и 
управљање 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  181.310.000 RSD   
 

Успостављен и примењен 
унапређен оквир 
организационе и кадровске 
структуре 

3.ПК.1 ИПА 2014 – Подршка 
процесу европских 
интеграција – 
Успостављање 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  98.576.000 RSD   
 

Успостављен портал 
Јединствене електронске 
контактне тачке на коме се 
могу наћи сви неопходни 
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јединствене електронске 
контактне тачке 

кораци за почетак и 
обављање услужних 
делатности 

3.ПК.2 ИПА 2010 – Јачање 
система тржишног 
надзора прехрамбених и 
непрехрамбених 
производа у Републици 
Србији („АП“) 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  4.320.000 RSD   
 

Подржана пуна примена 
„Управљачког информационог 
система тржишне инспекције“  

3.ПК.3 ИПА 2013 Даљи развој 
заштите потрошача у 
Србији  

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  76.479.000 RSD   
 

Реализован Општи програм и 
активности Пројекта ИПА 2013 
Даљи развој заштите 
потрошача у Србији („АП“) за 
2018. годину; Унапређен ниво 
заштите права и интереса 
потрошача побољшањем 
законодавног оквира; 
Унапређени капацитети 
институција из области 
заштите потрошача 

3.ПК.4 ИПА 2011.- 
Прекогранична XBIT-ИТ 
мрежа за конкурентност, 
иновације и 
предузетништво 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  3.531.000 RSD   
 

Промоција развоја 
успостављених 
функционалних мрежа 
локалних дигиталних 
заједница  

4 Уређење и развој у 
области туризма 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  2.490.670.000 RSD   
 

Повећан број долазака 
туриста, Повећан девизни 
прилив  
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4.ПА.1 Подстицаји за изградњу 
инфраструктуре и 
супраструктуре у 
туристичким 
дестинацијама  

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  800.000.000 RSD   
 

Унапређена туристичка 
инфраструктура и 
супраструктура у туристичким 
дестинацијама 

4.ПА.2 Подршка раду ЈП Стара 
планина 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  20.000.000 RSD   
 

Унапређена туристичка 
понуда на туристичкој 
дестинацији Стара планина 

4.ПА.3 Подршка раду Парк 
Палић доо 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  10.000.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за развој 
бањског туризма, унапређена 
туристичка понуда и 
побољшани услови за 
конгресни туризам кроз 
реконструкцију и адаптацију 
винотеке и ресторана у 
објекту Велика тераса, као и 
обезбеђени услови за 
привлачење инвеститора кроз 
реконструкцију водоводне 
мреже од хотела Президент 
до западне обале језера 
Палић 

4.ПА.4 Подстицаји за пројекте 
промоције, едукације и 
тренинга у туризму 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  115.000.000 RSD   
 

Унапређени туристички 
призводи 

4.ПА.5 Подршка раду 
Туристичке организације 
Србије 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  450.000.000 RSD   
 

Креиран и унапређен 
маркетинг и промотивни 
систем Србије као туристичке 
дестинације на 
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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) 

4.ПА.6 Подршка раду Тврђава 
Голубачки град доо 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  10.000.000 RSD   
 

Унапређена туристичка 
понуда општине Голубац кроз 
реализацију пројекта 
ревитализације Голубачке 
тврђаве и изградње пратећих 
објеката 

4.ПА.7 Туристичка инспекција Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  123.319.000 RSD   
 

Ефикаснија заштита 
потрошача у складу са 
Европским стандардима. 
Ефикаснија примена прописа 
од стране привредних 
субјеката. Ефиакснији 
инспекцијски надзор и 
једнообразно поступање 
инспектора у току контроле у 
складу са европским 
стандардима. Повећана 
уплата средстава у буџет по 
основу пореза на доходак, 
пореза на добит и пореза на 
додату вредност. Повећан 
прилив средстава од уплате 
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боравишнх такси и постизања 
веће финансијске дисциплине. 
Веће запошљавање. 
Повећање угледа земље код 
страних туриста  

4.ПК.1 Подстицаји унапређењу 
рецептивне туристичко-
угоститељске понуде 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  50.000.000 RSD   
 

Остварено повећање девизног 
прилива по основу повећаног 
броја долазака и ноћења 
страних туриста у агенцијском 
аранжману 

4.ПК.2 Подршка реализацији 
Егзит фестивала 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  35.000.000 RSD   
 

Интензивирање коришћења 
постојеће туристичке понуде у 
Републици Србији 

4.ПК.3 Ваучери за 
интензивирање 
коришћења туристичке 
понуде Републике 
Србије 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  400.000.000 RSD   
 

Интензивирано коришћења 
постојеће туристичке понуде у 
Републици Србији 

4.ПК.4 Изградња гондоле у 
Београду 

Влада  Стратегија развоја туризма 
 

01  360.000.000 RSD   
 

Изграђена гондола у Београду 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

2. Министар Нела Кубуровић 

3. Делокруг На основу члана 9. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14,14/15 и 54/15), 
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; 



  

332 

 

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 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог законa о изменама и 
допунама Закона о Агенцији за борбу 
против корупције 

Јачање капацитета и превентивне 
улоге Агенције у борби против 
корупције; проширење круга 
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  02. 2018.  

2 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Републике Казахстан о правној 
помоћи у кривичним стварима 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Републике Казахстан о трансферу 
осуђених лица 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  03. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Казахстан о изручењу Уговора  

5 Предлог закона о заштити података о 
личности „ЈР“ 

Усклађивање са прописима 
Европске уније; прецизирање и 
допуна постојећих одредби у циљу 
лакшег спровођења закона  

Стратегија заштите података о личности 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Предлог закона о утврђивању 
чињеница о статусу новорођене деце 
за коју се сумња да су нестала из 
породилишта у Републици Србији 
„ЈР“ 

Уређује се поступак у коме се 
утврђују чињенице о статусу 
новорођене деце за коју се сумња 
да су нестала из породилишта у 
Републици Србији и поступак у 
коме се досуђује правична 
новчана накнада нематеријалне 
штете 

 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Предлог закона о евиденцијама и 
руковању подацима у правосуђу 

Кодификација евиденција које се 
воде у правосуђу, укључујући 
детаљан попис података о 
личности који су неопходни ради 
обављања послова из 
надлежности правосудних органа, 
правосудних професија и управних 
органа из сектора правосуђа; 
уређује се поступак руковања 
подацима и одговорности у вези 
са тим  

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

НЕ  06. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о малолетним 
учиниоцима кривичних дела и 
кривичноправној заштити малолетних 

Усклађивање са Закоником о 
кривичном поступку, Законом о 
прекршајима и Законом о 
извршењу кривичних санкција; 
прецизирање одредаба у циљу 

 
 

НЕ 06. 2018.  



  

334 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

лица усклађивања са међународним 
конвенцијама којима се штите 
права детета  

9 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. 2018.  

10 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. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Кривичног законика „ЈР“ 

Законик се усклађује са 
стандардима Европске уније  

 
 

НЕ 09. 2018.  

12 Предлог закона о судским вештацима 
„ЈР“ 

Прецизира се надзор над радом 
судских вештака; детаљније се 
прописују услови за обављање 
послова вештачења и 
дисциплинска одговорност судских 
вештака  

 
 

НЕ 09. 2018.  

13 Предлог закона о судским тумачима и 
преводиоцима „ЈР“ 

Детаљније се, законски уређује 
област рада судских тумача и 
преводиоца, која је сада уређена 

 
 

НЕ 09. 2018.  
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подзаконским прописом  

14 Предлога закона о изменама и 
допунама Закона о промету 
непокретности 

Унапређење одредаба о начину 
вођења посебне евиденције 
уговора о промету непокретности 
и сарадње јавних бележника са 
другим институцијама у вези 
промета непокретности  

 
 

НЕ  09. 2018.  

15 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу 
кривичних санкција „ЈР“ 

Усклађивање Закона о извршењу 
кривичних санкција са изменама и 
допунама Кривичног законика, као 
и проширење надлежности судија 
за извршење  

 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Предлог закона о службеницима у 
правосудним органима „ЈР“ 

Посебно се уређује положај 
запослених у правосудним 
органима и они се изузимају из 
система државних службеника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

17 Предлог закона о лобирању „ЈР“ Правно се уређује област 
лобирања у Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о судским таксама  

Ревидира се судска такса када се 
странке одлуче за медијацију 
(финансијски подстицаји за 
решавање спора путем 
медијације); уређују се таксе у 
поступку пред Управним судом и у 
поступку расправљања 
заоставштине  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

19 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о посредовању у 
решавању спорова 

Унапређују се одредбе о обуци 
медијатора и услова за 
спровођење медијације ради 
унапређења квалитета пружања 
медијације; усклађују се процесне 
одредбе са најбољом праксом у 
Европској унији и са Законом о 
парничном поступку  

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

НЕ  12. 2018.  

20 Предлог закона о изменама и 
допунама Законика о кривичном 
поступку 

Додатно се уређује поступак 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 
и Директивом 2012/13/ЕУ о праву 
на информисање, у циљу 
побољшања остваривања права 
на информисање; детаљније се 
уређује право на привремену 
правну помоћ која се одобрава без 
непотребног одлагања након 
лишења слободе и пре било 

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Акциони план за спровођење Националне 
стратегије реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

НЕ 12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

каквог испитивања од стране 
полиције, другог органа за 
спровођење закона или судског 
органа за потребе кривичног 
поступка у коме учествује 
осумњичени или окривљени; 
измене се односе на примену 
минималних стандарда у вези 
права, подршке и заштите жртава 
криминала/оштећених страна у 
циљу усклађивања са Директивом 
2012/29/ЕУ; измене које се односе 
на прецизирање појединих 
одредаба, имајући у виду 
недостатке који су уочени у пракси  

21 Предлог закона о бесплатној правној 
помоћи „ЈР“ 

Закон се доноси у складу са 
чланом 67. став 3. Устава, којим је 
уређено да се законом одређује 
када је правна помоћ бесплатна  

Национална стратегија реформе 
правосуђа за период 2013–2018. године  
Стратегија развоја система бесплатне 
правне помоћи у Републици Србији 

НЕ  12. 2018.  

22 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о извршењу и 
обезбеђењу 

Закон се доноси у циљу 
побољшања ефикасности 
извршног поступка  

 
 

НЕ  12. 2018.  

23 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 
трансферу осуђених лица 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

24 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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правној помоћи у кривичним 
стварима 

Уговора  

25 Предлог закона о испитивању 
порекла имовине „ЈР“ 

Уређује посебан порески поступак 
против лица која су незаконито 
стекла имовину  

 
 

НЕ  12. 2018.  

26 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. 2018.  

27 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Уједињених Арапских Емирата о 
правној помоћи у грађанским 
стварима 

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

28 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ванпарничном 
поступку 

Усклађивање Закона о 
ванпарничном поступку са другим 
законима у којима се примењује 
овај поступак  

 
 

НЕ  12. 2018.  

29 Предлог закона о потврђивању 
Уговора између Републике Србије и 
Краљевине Норвешке о међусобном 
извршавању судских одлука у 
кривичним стварима  

Уређује се надлежност органа и 
поступак у вези са спровођењем 
Уговора  

 
 

НЕ  12. 2018.  

30 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о парничном 

Унапређује се ефикасност 
поступка имајући у виду ЕУ 
стандарде, праксу ЕСЉП и 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

поступку „ЈР“ Уставног суда; измена закона 
врши се у циљу усклађивања са 
Стратегијом за решавање 
проблематичних кредита 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине 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 Аргентине о 
правној помоћи  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 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  03. 2018.  

3 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине о међусобном 
извршавању судских 

Члан 43. став 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 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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одлука у кривичним 
стварима 

кривичним стварима  

4 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Републике 
Аргентине 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 Аргентине о 
правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава 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 
Сједињених Мексичких 
Држава о међусобном 
извршавању судских 
одлука у кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  06. 2018.  

6 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава 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 
Сједињениј Мексичких 
Држава о правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 

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

Утврђује се основа за 
вођење преговора и 

 НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава о 
изручењу  

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12 и 
44/2014) 

закључивање Уговора 
између Републике Србије и 
Сједињених Мексичких 
Држава о изручењу  

 

8 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Сједињених 
Мексичких Држава 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 
Сједињених Мексичких 
Држава о правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  06. 2018.  

9 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивање 
Уговора између Републике 
Србије и Народне 
Републике Кине 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 
Народне Републике Кине о 
правној помоћи у 
грађанским и кривичним 
стварима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

10 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 
о међусобном извшравању 
судских одлука у 
кривичним стварима  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

11 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  12. 2018.  

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 вођењу посебне 
евиденције јавнобележничких 
записа о уговорима о промету 
непокретности и оверених уговора 
о промету непокретности 

Члан 4г Закона о промету 
непокретности (("Сл. гласник РС", 
бр. 93/2014, 121/2014 и 6/2015))  

 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

2 Правилник о безбедности 
информационо-комуникационог 
система 

Члан 8. став 1. Закона о 
информационој безбедности 
(„Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 
94/17), чл. 2. и 3. Уредбе о ближем 
садржају акта о безбедности 
информационо-комуникационих 
система од посебног значаја, 
начину провере и садржају 
извештаја о провери безбеднoсти 
информационо-комуникационих 
система од посебног значаја 
(„Службени гласник РС“, број 

 
 

НЕ  10. 2018.  03. 2017.  
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Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

94/16)  

3 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. 2018.  03. 2015.  

4 Правилник о начину вођења 
евиденција за осуђена лица, лица 
кажњена за прекршај и притворена 
лица, о запосленима, опреми и 
наоружању 

Члан 9. став 10. Закона о 
извршењу кривичних санкција 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  

5 Правилник о раду Центра за обуку 
и стручно оспособљавање Управе 
за извршење кривичних санкција 

Члан 17. став 4. Закона о 
извршењу кривичних санкција 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  

6 Правилник о стручном 
усавршавању, обуци, испитима и 
програмима за приправничку обуку 
и стручни испит у Управи за 
извршење кривичних санкција 

Члан 269. став. 1. тачка 3) Закона о 
извршењу кривичних санкција 
(„Службeни глaсник РС”, брoj 
55/14)  

 
 

НЕ  12. 2018.  03. 2015.  
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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 Капитално одржавање, 
изградња и доградња 
постојећих капацитета 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  1.014.381.000 RSD   
 

Завршене реконструкције и 
санације објеката (ОЗ 
Београд, КПЗ Сремска 
Митровица, ОЗ Лесковац, КПЗ 
у Пожаревцу, Забела, КПЗ за 
жене, ВПД у Крушевцу, КПЗ у 
Београду) 

1.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  19.165.000 RSD   

01  1.203.961.000 RSD   

06  42.200.000 RSD   
 

Добијена грађевинска дозвола 
за изградњу новог затвора у 
Крагујевцу и почетак радова 
на изградњи; завршетак 
радова на изградњи затвора у 
Панчеву  

1.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  100.834.000 RSD   

01  30.853.000 RSD   
 

Завршени радови на 
изградњи новог објекта за 
смештај ллс и почетак радова 
на реконструкцији постојећег 
објекта у КПЗ за жене у 
Пожаревцу 

1.ПК.4 Развој система 
ванзаводских санкција 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 
 

01  59.189.000 RSD   
 

Повећан обим обухвата 
осуђених лица у 
алтернативним санкцијама и 
развој постпеналног прихвата 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.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  41.478.000 RSD   
 

Повећан обим упошљавања 
осуђених и учешће 
снабдевања сопственом 
производњом 

1.ПК.6 Развој професионалне 
обуке осуђеника и Родно 
одговорно буџетирање - 
обука у КПЗ за жене 

Орган  Стратегија развоја система 
извршења кривичних санкција 
у Републици Србији до 2020. 
године 

01  2.329.000 RSD   

01  130.000 RSD   
 

Повећан број осуђених лица 
са завршеним обукама и 
стеченим сертификатима за 
професионална занимања  

1.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  1.422.000 RSD   
 

Израђен Програм обуке и 
обучени инструктори 

1.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  10.635.000 RSD   
 

Завршена набавка и 
инсталирање опреме – 
створени услови за 
унапређење професионалне 
обуке осуђених у заводима 

2.ПА.1 Накнада штете по 
Закону о рехабилитацији 
и Законику о кривичном 
поступку 

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Смањен број поднетих тужби 
против Републике Србије; 
мања оптерећеност судова; 
уштеда у буџету  



  

346 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.2 Накнада штете по 
пресудама Уставног 
суда 

Орган   
 

01  750.000.000 RSD   
 

Смањен број поднетих тужби 
Европском суду за људска 
права; уштеда у буџету (на 
трошковима принудног 
извршења) 

3 Сарадња државе са 
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 
Стратегија развоја туризма 
 

01  1.032.531.000 RSD   
 

Даље афирмисање и 
унапређење слободе 
вероисповести и односа 
између државе и цркава и 
верских заједница, заједничко 
деловање ради остваривања 
циљева од општег интереса, 
циљева Владе, убрзање 
европских интеграција; 
очување духовне и 
националне самобитности 
српског народа изван 
Републике Србије; 
унапређенње међуверског 
дијалога, 
међуконфесионалних односа; 
успостављање 
међурелигијске сарадње у 
суседним и осталим земљама 
у Европи и евентуално 
Африци; унапређење 
културног стваралаштва 
националних мањина 

3.ПА.1 Подршка раду 
свештеника, монаха и 
верских службеника 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 

01  62.000.000 RSD   
 

Обезбеђење материјалне и 
социјалне сигурности 
свештеника, монаха и верских 
службеника у Србији, посебно 
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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 
 

оних у економски 
неразвијеним и пограничним 
крајевима; побољшање 
услова за живот монашких 
заједница; заустављање 
процеса исељавања 
свештенства и народа из 
руралних крајева; сузбијање 
наркоманије, алкохолизма и 
других болести зависности 
укључивањем свештеника, 
монаха и верских службеника 
у друштвене активности 

3.ПА.2 Подршка свештенству и 
монаштву на 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 Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

01  63.500.000 RSD   
 

Помоћ Епархији рашко-
призренској СПЦ за вршење 
одговорне духовно-
националне мисије на Косову 
и Метохији; обезбеђивање 
материјалне сигурности 
свештенства и монаштва са 
циљем опстанка у јужној 
Покрајини; јачање 
материјалне основе 
најзначајнијих манастира 
СПЦ; подршка успостављању 
манастирске економије и 
стварање услова за 
поклоничка путовања и посете 
верника; укључивање 
црквених субјеката у 
активности пружања помоћи 
угроженом становништву; 
допринос процесу повратка 
прогнаног народа; стварање 
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услова за даљу обнову 
призренске богословије; 
заштита српског, верског, 
културног и историјског 
наслеђа; упознавање домаће 
и иностране јавности о 
стварном стању у Покрајини и 
превенција настојања да 
културна баштина у њој 
изгуби српски карактер 

3.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  119.110.000 RSD   
 

Унапређење верског школства 
и побољшање материјално-
техничке опремљености у 
складу са стандардима 
предвиђеним за јавне школе; 
побољшање услова за живот 
ученика у интернатима; 
набавка информатичке 
опреме; програмско и 
кадровско унапређење верске 
наставе у основним и 
средњим школама 

3.ПА.4 Подршка високом 
теолошком образовању 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 

01  30.400.000 RSD   
 

Унапређење теолошке науке 
и њена даља интеграција у 
научни систем РС; развијење 
међународне сарадње зарад 
подизања конкурентности 
српске теолошке науке; 
подршка раду два научна 
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економског развоја српске 
заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

института у оквиру 
Православног богословског 
факултета и библиотеке 
стављене у функцију развоја 
теолошке науке; подстицање 
бољих резултата студената 
свих верских школа давањем 
стипендија, стварање бољих 
могућности за ангажовање 
младих теолога у научно-
наставним активностима 

3.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  186.000.000 RSD   
 

Побољшање услова за живот 
српског народа у угроженим 
подручјима у суседним 
државама из којих је исељен и 
прогнан; јачање националног 
идентитета српског народа 
кроз даље продубљивање 
духовне везе са Српском 
православном црквом; 
стабилизовање рада три 
богословије са циљем 
вршења духовно-националне 
мисије; обнављање цркава и 
манастира порушених током 
ратних дејстава; помоћ 
свештеницима у неразвијеним 
крајевима за вршење духовне 
мисије; пружање сталне 
помоћи манастиру Хиландару 
ради превазилажења 
последица катастрофалног 
пожара; постизање већег 
учешћа српских верско-
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културних програма у 
информативним системима 
суседних држава 

3.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  211.000.000 RSD   
 

Заштита српске духовне и 
културне баштине; 
задовољење верских потреба 
становника Републике Србије; 
заштита старих храмова који 
се због вишедеценијске 
небриге налазе у лошем 
стању; даља изградња и 
обнова верских објеката; 
унапређење пољопривредне 
производње карактеристичне 
за монашке заједнице 
набавком опреме и путем 
других видова помоћи; 
издавање доплатне 
поштанске марке „Изградња 
Спомен-храма Светог Саве“ 
на Врачару за финансирање 
грађевинско-занатских радова 
и радова на уређењу 
ентеријера 

3.ПА.7 Унапређење верске 
културе, верских 
слобода и толеранције 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
младе 
Стратегија дугорочног 
економског развоја српске 

01  59.500.000 RSD   
 

Материјално оспособљавање 
најважнијих културних 
установа у саставу цркава и 
верских заједница; промоција 
верског дијалога путем 
организовања конференција и 
округлих столова; 
афирмисање верске 
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заједнице на Косову и Метохији 
Стратегија развоја стручног 
образовања у Републици 
Србији 
Стратегија развоја 
пољопривреде Србије 
Стратегија развоја туризма 
 

компоненте културног 
идентитета националних 
мањина; јачање издавачке 
делатности цркава и верских 
заједница; стварање 
претпоставки за унапређење 
верског туризма издавањем 
монографија о најзначајнијим 
црквама и манастирима, као и 
промотивног материјала за 
специјализоване сајамске 
манифестације 

3.ПА.8 Пензијско, инвалидско и 
здравствено осигурање 
за свештенике и верске 
службенике 

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  260.000.000 RSD   
 

Сагласно Уредби o уплати 
доприноса за пензијско и 
инвалидско и здравствено 
осигурање за свештенике и 
верске службенике („Сл. 
гласник РС“ број 46/2012), 
уплата доприноса за 
пензијско-инвалидско и 
здравствено осигурање до 
висине најниже месечне 
основице доприноса 
свештеницима и верским 
службеницима свих 
регистрованих цркава и 
верских заједница 

3.ПА.9 Администрација и 
управљање 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 

01  41.021.000 RSD   
 

Унапређење сарадње државе 
са црквама и верским 
заједницама; афирмисане 
верске слободе и 
међуконфесионалне 
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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 

телеранције; успешно 
реализовање средсатва 
намењених за програм и 
предвиђене програмске 
активности; извршење свих 
финансијских обавеза и 
плаћања проистеклих из рада 
Управе 

4 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  18.000.000 RSD   
 

Благовремено решени: 
захтеви Тужилаштва МКТЈ, 
судских већа и Секретаријата 
Трибунала и захтеви одбрана 
окривљених пред Трибуналом 

5.ПК.1 Пројекат: Превенција и 
борба против корупције, 
донатор ЕУ, ИПА 2013, 

Орган  Национална стратегија за 
борбу против корупције у 
Републици Србији за период 

 Ојачани капацитети државних 
органа у областима које се 
односе на превенцију и борбу 
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укупан буџет пројекта: 
3.600.000 евра, период 
спровођења: 2017 -2020 
године 

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 

против корупције 

5.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  97.426.410 RSD   

01  6.153.247 RSD   
 

Ојачани капацитети Агенције 
за борбу против корупције у 
складу са Националном 
стратегијом за борбу против 
корупције 

6.ПА.1 „Електронски приступ 
јавних бележника 
подацима Републичког 
геодетског завода“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  4.000.000 RSD   
 

Омогућена електронска 
размена података између 
јавних бележника и 
Републичког геодетског 
завода; израђени веб сервиси 
ради размене података са е-
шалтером РГЗ-а, систем 
пуштен у продукцију 

6.ПА.2 „Увођење система 
електронске огласне 
табле судова“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  4.000.000 RSD   
 

Обучени систем 
администратори из судова за 
коришћење централне 
платформе за развој интернет 
страница судова; 
успостављене нове веб 
презентације судова на 
платформи за судове који 
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 немају свој сајт 

6.ПА.3 „Унапређење мрежне 
инфраструктуре кроз 
успостављање контроле 
над мрежном 
инфраструктуром 
тужилаштва“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  16.000.000 RSD   
 

Успостављена физичка 
локална мрежа основних и 
виших јавних тужилаштава 
Републике Србије; 
унапређени кадровски 
капацитети ИТ служби 
основних и виших 
тужилаштава 

6.ПК.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: 
2.032.100 евра, период 
спровођења: март 2016 
– март 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 
 

56  170.635.437 RSD   

01  20.855.422 RSD   
 

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 конзистетног 
правосудног система 
Репбулике Србије 

6.ПК.2 Пројекат: "Јачање 
капацитета 
министарства надежног 
за правосуђе у складу са 
захтевима 
преговарачког процеса 
са ЕУ", донатор ЕУ, ИПА 
2015, укупан буџет 
пројекта: 2.000.000 евра, 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређен законодавни оквир 
правосудног сектора у вези са 
преговарачким процесом за 
поглављем 23; ојачани 
институционални капацитети 
Министарства правде и 
преговарачких структура за 
поглавље 23  
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период спровођења: 
2018-2020. године  

6.ПК.3 Пројекат: Унапређење 
система за управљање 
предметима у 
тужилаштвима и 
затворском систему, 
донатор ЕУ, ИПА 2015, 
укупан буџет пројекта: 
4.100.000 евра, период 
спровођења: 2018-2020. 
године  

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређен рад јавних 
тужилаштава и почетак 
употребе софтвера; 
Унапређена ефикасност 
затворске администрације 
кроз употребу софтвера 

6.ПК.4 Пројекат: Модернизација 
едукације/тренинга у 
правосуђу у складу са 
процесом реформе 
правосуђа, донатор ЕУ, 
ИПА 2015, укупан буџет 
пројекта: 3.430.000 евра, 
период спровођења: 
2018-2020. године 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређен квалитет правде 
увећањем просторних 
капацитета Правосудне 
академије и побољшани 
услови у складу са ЕУ 
стандардима за унапређење 
метода учења 

6.ПК.5 Пројекат: Унапређење 
капацитета система за 
извршење кривичних 
санкција у области 
алтернативних санкција, 
донатор ЕУ, ИПА 2015, 
укупан буџет пројекта: 
1.850.000 евра, период 
спровођења 2018-2020. 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

 Унапређени капацитети 
затворске администрације у 
области пост пеналног 
прихвата 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

године 

6.ПК.6 Материјална подршка 
раду 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  50.000.000 RSD   
 

Унапређени материјални 
услови рада правосудних 
органа 

6.ПК.7 Набавка неопходне 
опреме за 
функционисање 
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  216.517.000 RSD   
 

Набављена и инсталирана 
опрема у објектима 
правосудних органа 

6.ПК.8 Реконструкција и 
адаптација објекта 
"Палата правде" у 
Београду 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

11  266.599.000 RSD   
 

Радови у току; завршена 2. 
фаза радова 

6.ПК.9 Решавање смештајно-
техничких услова 
правосудних органа у 
Нишу 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 

01  60.000.000 RSD   
 

Урађена потребна техничка 
документација, прибављене 
сагласности и завршена 
тендерска процедура 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2013–2018. године 

6.ПК.10 Унапређење смештајно-
техничких услова рада 
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  266.997.000 RSD   
 

Унапређени смештајно – 
технички услови рада 
правосудних органа 

6.ПК.11 Решавање смештајно-
техничких услова 
правосудних органа у 
Крагујевцу 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  600.000.000 RSD   
 

Завршена јавна набавка за 
извођење радова и започети 
радови – 1. Фаза изградње 
новог објекта 

6.ПК.12 Решавање смештајно-
техничких услова 
правосудних органа у 
Панчеву 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  30.000.000 RSD   
 

Изграђен нови објекат, 
добијена употребна дозвола и 
објекат стављен у функцију 

6.ПК.13 Пројекат:„Успостављање 
електронског система за 
вођење централне 
евиденције о 
статистичким подацима 
у раду судова“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 

01  105.000.000 RSD   
 

Израђен електронски систем 
за извештавање са подацима 
из извештаја о раду суда и то 
за судове опште надлежности 
(основни, виши, апелациони и 
Врховни касациони суд) за 
извештаје о раду судија и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 судијских већа као и 15 
најбитнијих извештаја; 
успостављено аутоматско 
дневно објављивање 
одређених података о раду 
судова опште надлежности на 
порталу судова доступно 
грађанима; извршена обука 
статистичара Министарства 
правде, Врховног касационог 
суда, Високог савета судства 
и свих статистичара у 
основним, вишим и 
апелационим судовима за 
коришћење алата; расписан и 
спроведен тендер; пројекат 
имплементиран  

6.ПК.14 Пројекат: „Одржавање и 
даље проширење Лурис 
система за управљање 
предметима“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Проширен постојећи систем 
за управљање предметима на 
управљање документацијом и 
евиденцијом о образованим 
комисијама Министарства 
правде; уведена 
функционалност управљања 
предметима којима се 
одлучује о додели средстава 
добијених прикупљањем по 
основу одлагања кривичног 
гоњења; уведена 
функционалност управљања 
документацијом и процесом 
давања сагласности за 
набавку опреме коју врше 
правосудни органи; уведена 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

функционалност управљања 
инфраструктуром у 
правосудним органима; 
уведена функционалност 
управљања пројектном 
документацијом ИКТ 
пројеката 

6.ПК.15 Пројекат: 
„Успостављање и 
унапређење хардверске 
инфраструктуре за 
основне судове кроз 
успостављање доменске 
инфраструктуре“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  30.000.000 RSD   
 

Успостављена структура 
„Активног Директоријума“ са 
свим пратећим опцијама; 
извршена миграција сервера 
и радних станица у оквиру 
мреже основних судова РС; 
имплементиран систем за 
надзор над ресурсима 
поменуте мреже 

6.ПК.16 Пројекат: 
„Централизовани 
електронски регистри, 
евиденције и 
шифарници“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  12.000.000 RSD   
 

Апликација за вођење свих 
релевантних регистара у 
правосуђу унапређена веб 
сервисима за повезивање 
правосудних регистара на 
правосудну и државну 
магистралу за размену 
података; расписан и 
спроведен тендер; пројекат 
имплементиран 

6.ПК.17 Пројекат: „Централна 
апликација за вођење 
предмета у привредним 
судовима“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 

01  97.000.000 RSD   
 

Стављена у функцију нова и 
модерна централна 
апликација за вођење 
предмета привредних судова; 
извршена миграција података 
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реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

из старих апликација у нову 
апликацију; извршена обука 
корисника за рад у новом 
систему; систем унапређен са 
новим функционалностима 
који унапређују рад суда као и 
захтевима који су се јавили у 
фази имплементације; 
расписан и спроведен тендер; 
пројекат имплементиран 

6.ПК.18 Пројекат: „Систем за 
електронску размену 
података у правосуђу и 
између правосуђа и 
других државних 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  30.000.000 RSD   
 

Успостављени веб сервиси за 
размену података са 
централизованим регистрима, 
евиденцијама и 
шифарницима у правосуђу, о 
пребивалишту из 
Министарства унутрашњих 
послова, података о матичним 
књигама из Министарства 
државне управе и локалне 
самоуправе, подацима из 
Народне банке Србије, 
подацима из Катастра; 
успостављени веб сервиси за 
размену података између 
Републичког завода за 
статистику и судова; 
успостављени нови веб 
сервиси између правосуђа и 
Министарства унутрашњих 
послова; пуштена у рад 
апликација еСуд за Управни 
суд и привредне судове; 
обучени корисници у 
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Управном суду за коришћење 
апликације и првих 
адвокатских канцеларија које 
ће користити систем; 
расписан и спроведен тендер; 
пројекат имплементиран 

6.ПК.19 Пројекат: 
„Успостављање 
ефикасног система за 
надзор над радом 
правосудних професија 
– јавних извршитеља“ 

Орган  Национална стратегија 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године  
Акциони план за спровођење 
Националне стратегије 
реформе правосуђа за период 
2013–2018. године 
 

01  4.000.000 RSD   
 

Успостављено елeктрoнскo 
извeштaвaњe и прaћeњe рaдa 
jaвних извршитeљa, уз 
олaкшaнo прикупљaњe 
извeштaja и рeгистрoвaњe 
aлaрмa - online укaзивaњe нa 
нeпрaвилнoсти у рaду у циљу 
ефикасније обраде и провере 
навода из приспелих 
притужби од стране извршних 
поверилаца, извршних 
дужника и учесника у 
поступку; стављен у функцију 
сoфтвeр зa eлeктрoнскo 
извeштaвaњe и прaћeњe рaдa 
jaвних извршитeљa 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

2. Министар Бранко Ружић 

3. Делокруг На основу члана 10. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

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 изменама и 
допунама Закона о националним 
саветима националних мањина  

Унапређење законодавног оквира - 
припадника националних мањина 
и националних савета 
националних мањина; измене и 
допуне ће се радити  кроз 
транспарентан начин, у сарадњи 
са представницима свих 
националних мањина и цивилног 
друштва у циљу обезбеђивања 
делотворнијег учешћа припадника 
националних мањина у свим 
питањима која су им гарантована 
Уставом и законом, поштујући у 
свему Одлуку Уставног суда; 
прецизније регулисан рад 
националних савета, њихов 
статус, координацију, радна тела и 
финансирање  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о 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; уређују се 
и стварају правне претпоставке за 
електронску размену података са 
другим органима и установама  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о локалној 

Усклађивање са правним 
системом Републике Србије, 

 НЕ  03. 2018.  
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самоуправи  отклањање уочених недостатака у 
практичној примени закона у 
области рада и функционисања 
локалних самоуправа и месних 
заједница, као и промена односа 
јединица локалне самоуправе и 
месних заједница; нови концепт 
утвђивања надлежности јединица 
локалне самоуправе; јачање 
учешћа грађана у пословима 
локалне самоуправе; јачање 
међуопштинске сарадње; 
подржавање развоја и примене 
информационих технологија у 
области локалне самоуправе и др.  

 

4 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о политичким 
странкама (АП) 

Законом се у складу са Законом о 
општем управном поступку уређује 
прибављање и обрада података 
по службеној дужности о 
чињеницама о којима службену 
евиденцију води орган надлежан 
за решавање о управној ствари  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног 
значаја 

Изменама и допунама Закона 
обезбедиће се делотворна 
контрола законитости рада органа 
државне управе и других субјеката 
управно-инспекцијског надзора 
због повреде права на приступ 
информацијама од јавног значаја 
уз поштовање начела 
независности контролног органа и 
принципа добре управе; 

 
 

ДА  06. 2018.  
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установиће се обавеза органа који 
су дужни да спроводе овај закона 
да проактивно објављују 
информације од јавног значаја, да 
се  свеобухватно побољша 
поступак везан за приступ 
информацијама; ојачаће се 
независност институције 
Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података 
о личности  

6 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  07. 2018.  

7 Предлог закона о платама у јавним 
агенцијама (ЈР) 

Регулисање плата запослених у 
јавним агенцијама, на 
јединственим основама ради 
усклађене регулативе јавно 
службеничког система заснованог 
на заслугама  

 
 

НЕ  10. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о платама 

Усклађивање са општим 
принципима и начелима за 

 НЕ  10. 2018.  
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државних службеника и намештеника 
(ЈР)  

уређивања система плата у јавном 
сектору  

 

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о инспекцијском 
надзору (ЈР) 

Изменама и допунама Закона 
обезбедиће се усклађивање са 
Законом о општем управном 
попступку  

 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о државним 
службеницима (ЈР) 

Унапређење законског оквира 
службеничког система заснованог 
на заслугама и унапређење 
управљања људским ресурсима у 
државној управи, а у складу са 
принципима деполитизације, 
професионализације и 
мериторности и успостављања 
стратешке функције управљања 
људским ресурсима увођењем 
мера за задржавање кадрова у 
приоритетим областима државно 
службеничког система и увођење 
система базичних и функционалих 
компетенција  

 
 

НЕ  10. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о јавним агенцијама 
(ЈР)  

Регулисање радно-правних односа 
и плата запослених у јавним 
агенцијама, на јединственим 
основама ради усклађене 
регулативе јавно службеничког 
система заснованог на заслугама  

 
 

НЕ  10. 2018.  

12 Предлог закона о Централном Централни регистар становништва 
оснива се са сврхом: праћења 

 НЕ  12. 2018.  
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регистру становништва стања и трендова становништва 
за потребе државних органа и 
других овлашћених корисника; 
ефикаснијег вођења управних и 
других поступака у којима су 
државним органима, органима 
локалне самоуправе и носиоцима 
јавних овлашћења потребни 
одређени подаци о становницима; 
ефикаснијег управљања базама 
података у којима се, између 
осталог, воде и подаци о 
становницима ( алтернатива: 
грађанима);  обављање 
статистичних, 
социјалноекономских и других 
истраживања и анализa  

 

13 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о државној управи 
(ЈР) 

Стварање законског оквира који ће 
омогућити јачање руководилачке 
одговорности у органима државне 
управе  

 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о Заштитнику 
грађана 

Измена и допуна Закона 
предвиђено је:јачање 
независности институције – 
обезбеђење веће стабилности 
кроз унапређење поступка избора 
и престанка функције; обезбеђење 
веће финансијске и кадровске 
самосталности; унапређење 
ефикасности рада Заштитника 
грађана – унапређење поступка; 
побољшање сарадње са органима 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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јавне управе, Народне Скупштине 
и судовима  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
немењених јединицама 
локалне самоуправе за 
успостављање 
јединственог управног 
места у 2018. години 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС“, број 113/17) 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) 

Утврђивање Програма 
распореда и коришћења 
средстава намењених 
јединицама локалне 
самоуправе ради 
успостављања 
јединственог управног 
места у 2018. години  

 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Закључак којим се усваја 
Акциони план за 
спровођење Стратегије 
реформе јавне управе за 
период 2018-2020. године 

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, 72/12, 
7/14 – Одлука УС, 44/14)  

Акционим планом за 
период 2018-2020. 
предвиђају се активности 
за спровођење Стратегије 
реформе јавне управе за 
наредни период од 
истицања периода 
спровођења постојећег 
Акционог плана 2015-2017.  

Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији  

НЕ  03. 2018.  

3 Уредба о средствима за 
подстицање програма или 
недостајућег дела 
средстава за финансирање 
програма од јавног 

Члан 38. Закона о 
удружењима („Службени 
гласник РС“, бр. 51/09 и 
99/11) и члан 42. стaв 1. 
Зaкoнa o Влaди („Службени 

Унапређење оквира који се 
односи на критеријуме, 
услове, обим, начин и 
поступак доделе средстава, 
начин и инструменте 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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интереса која релизују 
удружења  

гласник РС“, број 55/05, 
71/05-испрaвкa, 101/07, 
65/08 и 16/11)  

обезбеђења трошења 
средстава  

4 Уредба о јединственом 
управном месту 

Члан 42. став 6. Закона о 
општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, 
број 18/16) и 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) 

Утврђивање ближих 
услова, критеријуми и 
мерила који се примењују у 
поступку одређивања 
јединственог управног 
места, као и начин сарадње 
надлежних органа у вези са 
поступањем и обављањем 
послова на јединственом 
управном месту  

 
 

НЕ  06. 2018.  

5 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
поступку расподеле 
средстава из Буџетског 
фонда за националне 
мањине (АП) 

Члан 119. Закона о 
националним саветима 
националних мањина 
(„Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 20/14-УС и 55/14) и 
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) 

Ради унапређења поступка 
расподеле средстава из 
Буџетског фонда за 
националне мањине  

 
 

НЕ  07. 2018.  

6 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
поступку расподеле 
средстава из буџета 
Републике Србије за 
финансирање рада 
националних савета 

Члан 115. Закона о 
националним саветима 
националних мањина 
("Службени лист СРЈ", број 
11/02, "Сл. лист СЦГ", број 
1/03 - Уставна повеља и 
"Службени гласник РС", бр. 

Ради увођења нових 
критеријума у систему 
бодовања за финансирање 
делатности националних 
савета националних 
мањина  

 
 

НЕ  07. 2018.  
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националних мањина  72/09 - др. закон и 97/2013 - 
одлука УС) и 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) 

7 Закључак којим се усваја 
Акциони план за 
спровођење иницијативе 
Партнерство за отворену 
управу (Оpen Government 
Partnership – ОGP) за 
период 2018-2019. године 

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, 72/12, 7/14 – 
Одлука УС, 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 

Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији  

НЕ  09. 2018.  

8 Уредба о оцењивању 
државних службеника  

Члан 84. став 3. Закона о 
државним службеницима 
("Службени гласник РС", 
бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 
67/07 - исправка, 116/08 и 
104/09) и 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) 

Унапређење правног 
оквира службеничког 
система заснованог на 
заслугама и унапређење 
управљања људским 
ресурсима у државној 
управи а у складу са 
принципима 
деполитизације, 
професионализације и 
мериторности и 
успостављања стратешке 
функције управљања 
људским ресурсима 
увођењем мера за 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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задржавање кадрова у 
приоритетим областима 
државно службеничког 
система и увођење система 
базичних и функционалих 
компетенција  

9 Уредба о накнади трошкова 
и отпремнини службеника и 
намештеника у органима 
аутономне покрајине и 
јединици локалне 
самоуправе 

Члан 29. и 30. Закона о 
платама службеника и 
намештеника у органима 
АП и ЈЛС („Службени 
гласник РС”, бр. 113/17) и 
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) 

Уредбом се ближе 
регулише накнада 
трошкова и отпремнини 
службеника и намештеника 
у органима аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе  

 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Уредба о коефицијентима 
радних места намештеника 
у државним органима и 
органима аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе  

Члан 10. Закона о платама 
службеника и намештеника 
у органима АП и ЈЛС 
(„Службени гласник РС”, 
број 113/17) и 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) 

Ближе се уређује законска 
обавеза разврставања 
радних места намештеника 
у платне групе и платне 
разреде и одређивање 
почетног коефицијента 
радних места намештеника 
у органима аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе  

 
 

НЕ  10. 2018.  

11 Закључак о усвајању 
годишњег Програма рада 
управне инспекције - 

Члан 21. став 2. Закона о 
управној инспекцији 
(„Службени гласник РС”, 

Управна инспекција 
спроводи инспекцијски 
надзор у складу са 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Управног инспектората за 
2019. годину 

број 87/11) 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 
УС и 44/14)  

годишњим програмом рада. 
Годишњи програм рада 
управне инспекције – 
Управног инспектората 
предлаже главни управни 
инспектор до краја октобра 
текуће године за наредну 
годину, а усваја га Влада 

12 Уредба о коефицијентима 
за радна места у јавним 
службама (АП)  

Члан 110. Закона о 
запосленима у јавним 
службама („Службени 
гласник РС”, број113/17) и 
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) 

Ближе се уређује систем 
плата у јавном сектору и 
усклађивања са општим 
принципима и начелима 
наведене материје  

 
 

НЕ  10. 2018.  

13 Уредба о спровођењу 
интерног и јавног конкурса 
за попуњавање радних 
места у државним органима 

Члан 61. став 3. и члан 75. 
став 3. Закона о државним 
службеницима ("Службени 
гласник РС", бр. 79/05, 
81/05 - исправка, 83/05 - 
исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08 и 104/09) и 
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) 

Унапређење правног 
оквира службеничког 
система заснованог на 
заслугама и унапређење 
управљања људским 
ресурсима у државној 
управи а у складу са 
принципима 
деполитизације, 
професионализације и 
мериторности и 
успостављања стратешке 
функције управљања 
људским ресурсима 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

увођењем мера за 
задржавање кадрова у 
приоритетим областима 
државно службеничког 
система и увођење система 
базичних и функционалих 
компетенција  

14 Уредба о накнадама 
трошкова у јавним 
службама 

Члан 130. Закона о 
запосленима у јавним 
службама („Службени 
гласник РС”, број 113/17) и 
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) 

Уредиће се накнаде 
трошкова, службени пут у 
земљи и иностранству и 
трошкови изазвани због 
премештаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

15 Уредба о разврставању 
радних места и мерилима 
за опис радних места 
државних службеника 

Члан 44. став 1. Закона 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. 
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) 

Уредиће се разврставање 
извршилачких радних 
места и положаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Упутство за спровођење Закона о 
јединственом бирачком списку 

Члан 3.,8 и 14. Закона о 
јединственом бирачком списку 
("Службени гласник РС", бр. 104/09 
и 99/11)  

 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Упутство о изменама и допунама 
Упутства о вођењу матичних књига 
и обрасцима матичних књига 

Члан 86. став 1. тач. 1-6 и став 2. 
Закона о матичним књигама 
("Службени гласник РС", бр. 20/09 
и 145/14)  

 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
предвиђен  

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину уписа и 
вођења Регистра политичких 
странака  

Чл. 22. Закона о политичким 
странкама („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09 и 61/15 –УС)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није 
предвиђен  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину вођења 
Посебног бирачког списка 
националне мањине 

Чл. 44, 52, 53. и 55. Закона о 
националним саветима 
националних мањина („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 и 
55/14 –УС)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о начину уписа и 
вођењу Регистра националних 
савета  

Члан 3. Закона о националним 
саветима националних мањина 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
20/14 и 55/14 –УС)  

 
 

НЕ  09. 2018.  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 Систем јавне управе Влада   06  549.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  627.069.000 RSD   

05  1.000 RSD   
 

Уређење нормативног оквира 
и спровођење процедура у 
поступку доношења 
нормативних аката за 
унапређење и ефикасно 
функционисање система 
јавне управе 

1.ПА.1 Управна инспекција Влада   
 

01  42.457.000 RSD   
 

Законит и правилан рад 
државних органа и органа 
јединица локалне 
самоуправе, као и других 
субјеката надзора утврђених 
посебним законом 

1.ПА.2 Уређење и надзор 
система јавне управе 

Орган   
 

01  130.000 RSD   

01  71.864.000 RSD   
 

 

1.ПА.3 Систем матичних књига Орган   
 

01  43.835.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

извршавању поверених 
послова матичних књига и 
унапређења рада управе која 
је способна да грађанима 
пружи потребан ниво услуга у 
овој области без гломазних 
процедура и непотребних 
трошкова  

2 Систем локалне 
самоуправе 

Влада   15  1.000 RSD   

02  1.000 RSD   

01  395.527.000 RSD   
 

Унапређење система локалне 
самоуправе путем уређења 
правног оквира у циљу 
обезбеђивања пружања 
вишег квалитета услуга 
грађанима и привредним 
субјектима; успостављање 
функционалног службеничког 
система у свим ЈЛС; 
предложени закони Народној 
скупштини; израђена 
стратешка документа; 
успостављен правни и 
стратешки оквир за систем 
стручног усавршавања 
запоселних у јединицама 
локалне самоуправе 

2.ПА.1 Уређење и надзор у 
области локалне 
самоуправе 

Влада   
 

01  16.436.000 RSD   
 

Предлози закона упућени у 
скупштинску процедуру 

2.ПА.2 Јачање капацитета 
локалне самоуправе 

Влада   
 

01  6.355.000 RSD   
 

Успостављен правни и 
стратешки оквир за систем 
стручног усавршавања 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

запослених у јединицама 
локалне самоуправе 

2.ПА.3 Подршка раду 
Заједничког 
консултативног одбора 
Комитета региона ЕУ-
РС 

Влада   
 

01  2.554.000 RSD   
 

Успостављен дијалог и 
сарадња АП Војводина и 
јединица локалне самоуправе 
са Комитетом региона ЕУ кроз 
Заједнички консултативни 
одбор као једно од тела за 
спровођење 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; циљ рада овог тела је 
припрема регионалних и 
локалних власти РС за 
учешће у раду Комитета 
региона ЕУ по ступању у 
чланство у ЕУ  

3 Реформа јавне управе Влада   01  553.789.000 RSD   

15  1.000 RSD   

06  30.695.000 RSD   

56  4.575.000.000 RSD  (37.500.000 EUR)  

06  141.332.364 RSD  (1.158.462 EUR)  

05  278.922.500 RSD  (2.286.250 EUR)  

05  186.900.000 RSD  (1.780.000 CHF)  

Унапређење рада јавне 
управе у складу са 
принципима Европског 
административног простора и 
обезбеђивање бољег 
квалитета услуга грађанима и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

11  2.174.650.000 RSD  (17.825.000 EUR)  
 

привредним субјектима 

3.ПА.1 Управљање реформом 
јавне управе 

Орган   
 

01  218.747.000 RSD   
 

Ефикасно спровођење 
процеса реформе 

3.ПА.2 Уређење јавног 
службеничког система 
заснованог на 
заслугама 

Орган   
 

01  21.246.000 RSD   
 

 

3.ПК.1 EXCHANGE 5  Орган   
 

06  53.053.774 RSD  (434.867 EUR)  
 

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 

3.ПК.2 Подршка спровођењу 
Акционог плана 
Стратегије реформе 
јавне управе - реформа 
локалне самоуправе 
2016-2019 

Орган   
 

05  8.400.000 RSD  (80.000 CHF)  
 

Унапређен процес креирања 
јавних политика, буџета и 
пружања услуга на локалном 
нивоу власти а у складу са 
њиховим јасним 
надлежностима; Стратегија 
децентрализације и измене и 
допуне Закона о 
финансирању ЛС воде се 
принципом субсидијарности, 
локално финансирање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

одговара надлежностима ЈЛС  

3.ПК.3 Подршка процесу 
реформе јавне управе - 
комплементарна 
подршка  

Орган   
 

56  146.400.000 RSD  (1.200.000 EUR)  
 

Ојачани капацитети 
успостављених структура за 
координацију, праћење, 
евалуацију и извештавање о 
спровођену реформе јавне 
управе; процес планирања 
јавних политика који се 
заснива на чињеницама, као и 
анализе, формулације, 
усвајања, координације, 
спровођења, праћења и 
еваулације јавних политика 
интегрисан у систем путем 
разраде практичних алата и 
процеса за спровођење 
Закона о планском систему и 
пратећих прописа; ојачани 
капацитети за органа државне 
управе за у вези за 
планирање и спровођења 
јавних политика; унапређен 
општи стратешки оквир за 
спровођење и праћење 
спровођења реформе јавне 
управе, као и пратећих 
релевантних подстратегија 

3.ПК.4 Подршка комуникацији у 
процесу реформе јавне 
управе - 
комплементарна 

Орган   
 

56  122.000.000 RSD  (1.000.000 EUR)  
 

Оквир за комуникацију 
реформе јавне управе је 
оперативан кроз 
имплементацију 
комуникационе стратегије 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

подршка  реформе јавне управе; 
спроведена комуникациона 
кампања о значају подршке 
ЕУ у процесу реформе јавне 
управе; ојачани капацитети 
релевантних органа државне 
управе за комуникацију о 
процесу реформе јавне 
управе  

3.ПК.5 Оптимизација и 
реструктурирање јавне 
управе у Републици 
Србији 

Орган   
 

06  30.694.590 RSD  (251.595 EUR)  
 

Реализован процес 
оптимизације у неколико 
подсистема јавне управе; 
обезбеђена подршка за 
управљање променама у 
координацији процеса 
реорганизације, оптимизације 
и трансформације јавне 
управе 

3.ПК.6 Подршка реформи јавне 
управе 

Орган   
 

05  101.260.000 RSD  (830.000 EUR)  
 

Релевантни посебни закони 
усаглашени са одредбама 
новог ЗУП; створени 
предуслови за ефикасније 
пружање услуга; унапређени 
капацитети органа државне 
управе за планирање јавних 
политика  

3.ПК.7 Унапређење пракси 
јавних набавки у Србији 

Орган   
 

06  16.104.000 RSD  (132.000 EUR)  
 

Преглед квалитета учинка 
јавних набавки у Србији; 
бенчмаркинг систем јавних 
набавки у РС; припрема 
Акционог плана за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

унапређење система јавних 
набавки у РС 

3.ПК.8 Јачање капацитета 
јавне управе развојем 
курикулума из области 
финансијског 
менаџмента, 
рачуноводства и 
финансијске контроле 
(FINAC) 

Орган   
 

06  36.600.000 RSD  (300.000 EUR)  
 

Развијени нови 
комплементарни курикулуми 
из финансијског менаџмента, 
рачуноводства и финансијске 
контроле контроле на 
партнерским универзитетима, 
а за потребе јавне управе 
земаља региона, односно 
Србије и Албаније, 
преузимајући добра искуства 
из земаља ЕУ 

3.ПК.9 Општински економски 
развој у Источној Србији 
– фаза 2 

Орган   
 

05  158.600.000 RSD  (1.300.000 EUR)  
 

Унапређено управљање 
регистрацијом и наплатом 
пореза на имовину на 
локалном нивоу; унапређена 
сарадња између ЈЛС и 
грађана по питању наплате и 
коришћења пореза на имовин; 
унапређен дијалог о 
практичној политици између 
кључних актера на локалном 
и централном нивоу у циљу 
повећања ефикасности 
опорезивања имовине у 
складу са принципима добре 
управе  

3.ПК.10 Јачање доброг 
управљања и социјалне 
инклузије на локалном 

Орган   
 

05  178.500.000 RSD  (1.700.000 CHF)  
 

Побољшана употреба 
принципа доброг управљања 
ЈЛС; смањена искљученост 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

нивоу у Србији рањивих и маргинализованих 
група-имплементира; 
побољшана родна 
равноправност  

3.ПК.11 Одељење реформске 
подршке раду 
Координационе 
комисије у реформи 
инспекцијског надзора 

Орган   
 

06  4.880.000 RSD  (40.000 EUR)  
 

Обезбеђена подршка процесу 
ускалђивања посебних 
прописа са Законом о 
инспекцијском надзору;  
обезбеђена подршка 
функционисању 
Координационе комисије  

3.ПК.12 Подршка Националној 
академији за јавну 
управу 

Орган   
 

56  36.600.000 RSD  (300.000 EUR)  
 

Обезбеђена подршка за 
функционисање Националне 
академије за јавну управу у 
првој години њеног 
функционисања 

3.ПК.13 Јачање инспекцијског, 
административног и 
судског надзора 
инспекцијског надзора у 
Републици Србији 

Орган   
 

05  19.062.500 RSD  (156.250 EUR)  
 

Ојачани капацитета и улога 
Управног инспектората, 
другостепених управних 
органа и Управног суда у 
надзору инспекцијског 
надзора - побољшана 
комуникација, сарадња и 
координација између органа 
задужених за инспекцијски, 
управни и судски надзор 
инспекцијског надзора - 
Унапређен правни оквир у 
вези са инспекцијским 
надзором  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПК.14 Подстицање промена - 
Подршка реформи јавне 
управе и развоју 
локалне самоуправе у 
Републици Србији 

Орган   
 

01  2.500.000 RSD   
 

Обезбеђена подршка 
реформи јавне управе у 
Републици Србији 
Обезбеђена подршка 
спровођењу приоритетних 
активности Савета за 
иновационо предузетништво 
и информационе технологије  

4 Унапређење и заштита 
људских и мањинских 
права и слобода 

Влада   01  59.524.000 RSD   
 

Остваривање права 
припадника националних 
мањина и слободе политичког 
и другог удруживања и 
бирачка права грађана 

4.ПА.1 Унапређење права 
припадника 
националних мањина 

Влада   
 

01  25.197.000 RSD   
 

Остваривање права 
припадника националних 
мањина и слободе политичког 
и другог удруживања и 
бирачка права грађана 

4.ПА.2 Слобода политичког и 
другог удруживања и 
бирачког права грађана 

Влада   
 

01  12.527.000 RSD   
 

Припрема и праћење примене 
прописа из области 
политичког и другог, изузев 
синдикалног удруживања и 
јединственог бирачког списка, 
унапређење законодавног 
оквира кроз измене и допуне 
Закона о политичким 
странкама, ради усклађивања 
са одредбама Закона о 
општем управном поступку у 
вези са разменом података из 
службених евиденција, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

обезбеђивање услова за 
несметано функционисање и 
рад на пословима који се 
односи на вођење Регистра 
политичких странака, 
одржавање,унапређење и 
ажурирање електронског 
Регистра, проучава 
последице утврђених стања и 
предлаже предузимање 
одговарајућих мера у области 
остваривања слободе 
удруживања и јединственог 
бирачког списка, вођење 
другостепеног управног 
поступка по жалбама на 
решења Агенције за 
привредне регистре у 
повереним пословима вођења 
Регистра удружења и 
Регистра страних удружења и 
на решења општинских/ 
градских управа у повереним 
пословима вођења 
јединственог бирачког списка, 
одржавање и унапређење 
свих функционалности 
неопходних за рад у 
апликацији Јединственог 
бирачког списка, штампање 
извода из јединственог 
бирачког списка (ЈБС) и 
доношење решења о 
променама у ЈБС  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

5 Борба против корупције Влада   01  5.000.000 RSD   
 

Спровођењеактивности које 
произилазе из Акционог плана 
за спровођење националне 
стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији 
за период од 2013. до 2018. 
године, учешће у припреми и 
спровођењу кампање за 
информисање јавности о 
механизмима учешћа у 
поступку доношења прописа 
на свим нивоима, ангажовање 
спољних сарадника; 
обавештавање о плану и 
програму кампање; 
организацију округлих 
столова; евалуација и 
мониторинг 

5.ПА.1 Промовисање учешћа 
јавности у 
законодавном процесу 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Спровођење активности које 
произилазе из Акционог плана за 
спровођење националне 
стратегије за борбу против 
корупције у Републици Србији за 
период од 2013. до 2018. године, 
учешће у припреми и спровођењу 
кампање за информисање 
јавности о механизмима учешћа 
у поступку доношења прописа на 
свим нивоима, ангажовање 
спољних сарадника; 
обавештавање о плану и 
програму кампање; организацију 
округлих столова; евалуација и 
мониторинг 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

2. Министар др Небојша Стефановић 

3. Делокруг На основу члана 11. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17) 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 НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о експлозивним 
материјама - ЈР  

Регулише област производње и 
промета експлозивних материја  

 
 

НЕ 03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2 Предлог закона о смањењу ризика од 
катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама-ЈР у току  

Уређује се смањење ризика од 
катастрофа, превенција и јачање 
отпорности и спремности 
појединаца и заједнице за 
реаговање на последице 
елементарних и других непогода, 
заштита и спасавања људи, 
материјалних, културних и других 
добара, права и обавезе грађана, 
удружења, правних лица, органа 
јединица локалне самоуправе, 
аутономних покрајина и Републике 
Србије, управљање ванредним 
ситуацијама, функционисање 
цивилне заштите, рано 
упозоравање, обавештавање и 
узбуњивање, брзи опоравак 
појединца и заједнице, 
међународна сарадња, 
инспекцијски надзор и друга 
питања од значаја за 
организовање и функционисање 
система смањења ризика од 
катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама  

 
 

ДА  03. 2018.  

3 Предлог закона o критичној 
инфраструктури  

Закон прописује идентификацију, 
одређивање и заштиту критичне 
инфраструктуре, принципе и 
планирање заштите критичне 
инфраструктуре, надлежност и 
одговорност органа и организација 
у области критичне 
инфраструктуре, као и 
информације, извештавање, 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

пружање подршке одлучивању, 
заштиту података, управљање и 
надзор у области критичне 
инфраструктурео    

4 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о измени Споразума о 
узајамном признању и замени 
возачких дозвола Владе Републике 
Србије и Владе Републике Италије  

Потврђивање Споразума о измени 
Споразума о узајамном признању 
и замени возачких дозвола Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Италије  

 
 

НЕ  12. 2018.  

5 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Аустрије о 
спровођењу Конвенције о полицијској 
сарадњи у ЈИЕ  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Аустрије о спровођењу 
Конвенције о полицијској сарадњи 
у ЈИЕ  

 
 

НЕ  12. 2018.  

6 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Краљевине Холандије о међусобној 
замени и признању возачких дозвола  

Потврђивање Споразума између 
Републике Србије и Краљевине 
Холандије о међусобној замени и 
признању возачких дозвола  

 
 

НЕ  12. 2018.  

7 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Републике Казахстан о 
сарадњи у борби против криминала  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и 
Републике Казахстан о сарадњи у 
борби против криминала  

 
 

НЕ  12. 2018.  

8 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Литваније 
о сарадњи у области криминала  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Литваније о сарадњи у 
области криминала  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

9 Предлог закона о 
потврђивању  Споразума између 
влада држава учесница Црноморске 
економске сарадње (BSEC) о 
сарадњи у помоћи у ванредним 
ситуацијама и хитном реаговању на 
природне и катастрофе које је 
изазвао човек и Допусног протокола 
уз Споразум између влада држава 
учесница Црноморске економске 
сарадње (BSEC) о сарадњи у помоћи 
у ванредним ситуацијама и хитном 
реаговању на природне и катастрофе 
које је изазвао човек, потписани у 
Београду, 13. децембра 2016. године  

Потврђивање  Споразума између 
влада држава учесница 
Црноморске економске сарадње 
(BSEC) о сарадњи у помоћи у 
ванредним ситуацијама и хитном 
реаговању на природне и 
катастрофе које је изазвао човек и 
Допусног протокола уз Споразум 
између влада држава учесница 
Црноморске економске сарадње 
(BSEC) о сарадњи у помоћи у 
ванредним ситуацијама и хитном 
реаговању на природне и 
катастрофе које је изазвао човек, 
потписани у Београду, 13. 
децембра 2016. године  

 
 

НЕ  12. 2018.  

10 Предлог закона о потврђивању 
измена Протокола о реадмисији 
између Владе Републике Србије и 
Владе Републике Македоније  

Потврђивање измена Протокола о 
реадмисији између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Македоније  

 
 

НЕ  12. 2018.  

11 Предлог закона о 
потврђивању  Споразума o измени 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Савета министара Босне и 
Херцеговине о сарадњи у заштити од 
припродних и других катастрофа  

Потврђивање  Споразума o 
измени Споразума између Владе 
Републике Србије и Савета 
министара Босне и Херцеговине о 
сарадњи у заштити од припродних 
и других катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

12 Предлог закона о 
потврђивању  Споразума између 
Федералне службе обезбеђења Руске 
Федерације и Министарства 
унутрашњих послова Републике 

Потврђивање  Споразума између 
Федералне службе обезбеђења 
Руске Федерације и Министарства 
унутрашњих послова Републике 
Србије о сарадњи и узајамном 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србије о сарадњи и узајамном 
деловању  

деловању  

13 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о организацији 
заједничких летова за враћање 
странаца између Министарства 
унутрашњих послова Републике 
Србије, Министарства унутрашњих 
послова Републике Албаније, 
Министарства безбедности БиХ, 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Македоније и 
Министарства унутрашњих послова 
Црне Горе  

Потврђивање Споразума о 
организацији заједничких летова 
за враћање странаца између 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Албаније, 
Министарства безбедности БиХ, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Македоније и 
Министарства унутрашњих 
послова Црне Горе  

 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Босне и Херцеговине о граничним 
прелазима  

Потврђивање Споразума између 
Републике Србије и Босне и 
Херцеговине о граничним 
прелазима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

15 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Босне и Херцеговине о 
пограничном саобраћају  

Потврђивање Споразума између 
Републике Србије и Босне и 
Херцеговине о пограничном 
саобраћају  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Предлог закона о потврђивању 
Радног аранжмана између 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије и Агенције 
Европске уније за обуку органа за 
спровођење закона (CEPOL)  

Потврђивање Радног аранжмана 
између Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије и 
Агенције Европске уније за обуку 
органа за спровођење закона 
(CEPOL)  

 
 

ДА  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

17 Предлог закона о потврђивању 
Споразума са ДНР Алжир о сарадњи 
у борби против организованог 
међународног криминала.  

Потврђивање Споразума са ДНР 
Алжир о сарадњи у борби против 
организованог међународног 
криминала.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

18 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о граничној контроли у 
железничком, друмском и водном 
саобраћају са Мађарском  

Потврђивање Споразума о 
граничној контроли у железничком, 
друмском и водном саобраћају са 
Мађарском  

 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Предлог закона о потврђивању 
Споразума са Републиком Хрватском 
о пограничном саобраћају  

Потврђивање Споразума са 
Републиком Хрватском о 
пограничном саобраћају  

 
 

НЕ  12. 2018.  

20 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. 2018.  

21 Предлог закона о потврђивању 
Споразума и Протокола о реадмисији 
са Републиком Белорусијом  

Потврђивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Републиком Белорусијом  

 
 

НЕ  12. 2018.  

22 Предлог закона о потврђивању 
Споразума са Републиком Хрватском 
о граничним прелазима  

Потврђивање Споразума са 
Републиком Хрватском о 
граничним прелазима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

23 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању између 
Владиног Секретаријата Сједињених 
Држава Мексика преко управног 
децентрализованог органа 

Потврђивање Меморандума о 
разумевању између Владиног 
Секретаријата Сједињених Држава 
Мексика преко управног 
децентрализованог органа 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Федералне полиције и Министарства 
унутрашњих послова Републике 
Србије о јачању полицијске сарадње 
у борби против транснационалног 
организованог криминала  

Федералне полиције и 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије о 
јачању полицијске сарадње у 
борби против транснационалног 
организованог криминала  

24 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Министарства 
унутрашњих послова Републике 
Србије и Полиције Републике 
Јерменије о сарадњи у борби против 
криминала  

Потврђивање Споразума између 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије и 
Полиције Републике Јерменије о 
сарадњи у борби против 
криминала  

 
 

НЕ  12. 2018.  

25 Предлог закона о потврђивању 
Споразума и Протокола о реадмисији 
са Мароком  

Потврђивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Мароком  

 
 

НЕ  12. 2018.  

26 Предлог закона о потврђивању 
Споразума и Протокола о реадмисији 
са Ираком  

Потврђивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Ираком  

 
 

НЕ  12. 2018.  

27 Предлог закона о потврђивању 
Споразума и Протокола о реадмисији 
са Пакистаном  

Потврђивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Пакистаном  

 
 

НЕ  12. 2018.  

28 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине 
Холандије о полицијској сарадњи  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Холандије о 
полицијској сарадњи  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

29 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Македоније о сарадњи у заштити од 
природних и других катастрофа  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Македоније о сарадњи 
у заштити од природних и других 
катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

30 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Румуније о 
сарадњи у области превенције, 
ограничења и ублажавања последица 
катастрофа  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Румуније о сарадњи у 
области превенције, ограничења и 
ублажавања последица 
катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

31 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Босне и Херцеговине о граничним 
прелазима  

Потврђивање Споразума између 
Републике Србије и Босне и 
Херцеговине о граничним 
прелазима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

32 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о међусобном признавању 
и замени возачких дозвола између 
Републике Србије и Краљевине 
Норвешке  

Потврђивање Споразума о 
међусобном признавању и замени 
возачких дозвола између 
Републике Србије и Краљевине 
Норвешке  

 
 

НЕ  12. 2018.  

33 Предлог закона о потврђивању 
Споразума и Протокола о реадмисији 
са Алжиром  

Потврђивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Алжиром  

 
 

НЕ  12. 2018.  

34 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о 
отварању-одређивању међународног 

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе о отварању-
одређивању међународног 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

железничког граничног прелаза 
Пријепоље(Врбница) - Бијело Поље  

железничког граничног прелаза 
Пријепоље(Врбница) - Бијело 
Поље  

35 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о 
отварању-одређивању међународног 
друмског граничног прелаза Јабука-
Ранче  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе о отварању-
одређивању међународног 
друмског граничног прелаза 
Јабука-Ранче  

 
 

НЕ  12. 2018.  

36 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о 
одређивању-отварању граничног 
прелаза за погранични саобраћај 
Границе-Чемерно  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе о одређивању-
отварању граничног прелаза за 
погранични саобраћај Границе-
Чемерно  

 
 

НЕ  12. 2018.  

37 Предлог закона о потврђивању 
Споразума Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне Горе 
о регулисању режима пограничног 
саобраћаја  

Потврђивање Споразума 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе Црне 
Горе о регулисању режима 
пограничног саобраћаја  

 
 

НЕ  12. 2018.  

38 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о 
одређивању-отварању граничног 
прелаза за погранични саобраћај 
Годово-Вуча  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе о одређивању-
отварању граничног прелаза за 
погранични саобраћај Годово-Вуча  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

39 Предлог закона о потврђивању 
Споразума и Протокола о реадмисији 
са Украјином  

Потврђивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Украјином  

 
 

НЕ  12. 2018.  

40 Предлог закона о потврђивању 
Споразума о измени Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Македонијом  

Потврђивање Споразума о измени 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Македонијом  

 
 

НЕ  12. 2018.  

41 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. 2018.  

42 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о 
отварању-одређивању међународног 
друмског граничног прелаза 
Шпиљани- Драченовац  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе о отварању-
одређивању међународног 
друмског граничног прелаза 
Шпиљани- Драченовац  

 
 

НЕ  12. 2018.  

43 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Црне Горе о 
отварању-одређивању међународног 
друмског граничног прелаза Гостун-
Добраково  

Потврђивање Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Црне Горе о отварању-
одређивању међународног 
друмског граничног прелаза 
Гостун-Добраково  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о о врстама услуга 
којима Министарство 
унутрашњих послова може 
да остварује приходе и 
висини таксе за пружене 
услуге  

Члан 244 став 4. Закона о 
полицији ("Службени 
гласник РС", бр. 6/16)  

Уређује врсте услуга које 
пружа ово Министарство у 
вези са основном 
делатношћу, односно 
пословима који су у 
функцији заштите 
безбедности и висину такси 
за пружене услуге  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Уредба о критеријумима, 
начину одабира, броју и 
распореду официра за везу  

Члан 20. став 2. Закона о 
полицији („Службени 
гласник РС”, број 6/16) 

Овом уредбом се прописују 
критеријуми и начин 
одабира представника за 
упућивање, њихов број, као 
и друга питања од значаја 
за обављање унутрашњих 
послова изван територије 
Републике Србије  

 
 

НЕ  02. 2018.  

3 Уредба о врстама 
наоружања и муниције, као 
и срдстава принуде, 
односно опреме коју 
употребљавају полицијских 
службеници у статусу 
овлашћених службених 
лица 

Члан 36. став 4. Закона о 
полицији („Службени 
гласник РС”, број 6/16) 

Овом уредбом се прописује 
врста наоружања и 
муниције, као и средстава 
принуде, односно опреме 
коју употребљавају 
полицијски службеници у 
статусу овлашћених 
службених лица  

 
 

НЕ  02. 2018.  

4 Уредба о платама 
запослених у Министарству 
унутрашњих послова 

Члан 184. став 2. Закона о 
полицији, ("Службени 
гласник РС" број 6/16) 

Уређење система плата 
запослених у МУП  

 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Стратегија развоја 
Министарства унутрашњих 
послова за период 2018-
2023. са Акционим планом 
за период 2018-2019. 
година 

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) 

Стратегијом развоја 
утврдиће се и дефинисати 
будући правци развоја 
Министарства унутрашњих 
послова  

 
 

НЕ  04. 2018.  

6 Уредба о специјалној и 
посебним јединицама 
полиције  

Члан 22. став 6. Закона о 
полицији ("Службени 
гласник РС" број: 6/16)  

Регулише организацију и 
делокруг специјалне и 
посебних јединица 
полиције, систематизацију, 
врсте, односно статус и 
опис послова радних места 
њених припадника, посебну 
опрему, средства и 
наоружање који се користе 
у обављању послова из 
делокруга тих јединица  

 
 

НЕ  05. 2018.  

7 Уредба о утврђивању 
начина набавке средстава 
за посебне намене без 
јавног оглашвања 

Члан 245 став 8 Закона о 
полицији („Службени 
гласник РС”, број 6/16) 

Овом уредбом се прописује 
начин остваривања права 
на накнаду стварних 
трошкова полицијског 
службеника за време које је 
провео на службеном путу 
у земљи или иностранству  

 
 

НЕ  09. 2018.  

8 Уредба о утврђивању 
начина за остваривање 
права на накнаду стварних 
трошкова полицијског 
службеника за време које је 
провео на службеном путу 

Члан 188. став 2. Закона о 
полицији („Службени 
гласник РС”, број 6/16) 

Овом уредбом се прописује 
начин остваривања права 
на накнаду стварних 
трошкова полицијског 
службеника за време које је 
провео на службеном путу 

 
 

НЕ  09. 2018.  
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у земљи или иностранству у земљи или иностранству  

9 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Републиком 
Белорусијом  

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

Усвајање  Основе  за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Републиком Белорусијом  

 
 

НЕ  12. 2018.  

10 Закључак којим се усваја 
Основа за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума са Републиком 
Хрватском о пограничном 
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,72/12,7/14-
УС и 44/2014)  

Усвајање Основе за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
са Републиком Хрватском 
о пограничном саобраћају  

 
 

НЕ  12. 2018.  

11 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума о граничној 
контроли у железничком, 
друмском и водном 
саобраћају са Мађарском  

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

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума о 
граничној контроли у 
железничком, друмском и 
водном саобраћају са 
Мађарском  

 
 

НЕ  12. 2018.  

12 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и Босне 
и Херцеговине о граничним 
прелазима  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Босне и Херцеговине о 
граничним прелазима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

13 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 

 НЕ  12. 2018.  
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Споразума између 
Републике Србије и Босне 
и Херцеговине о 
пограничном саобраћају  

РС”,бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11,68/12 - УС,72/12,7/14-
УС и 44/2014)  

између Републике Србије и 
Босне и Херцеговине о 
пограничном саобраћају  

 

14 Закључак којим се усваја 
Основа за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума са Републиком 
Хрватском о граничним 
прелазима  

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

Утврђивање Основе за 
вођење преговора и 
закључивање Споразума 
са Републиком Хрватском 
о граничним прелазима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

15 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Краљевине Холандије о 
међусобној замени и 
признању возачких дозвола  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Краљевине Холандије о 
међусобној замени и 
признању возачких дозвола  

 
 

НЕ  12. 2018.  

16 Закључак којим се усваја  
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и 
Републике Казахстан о 
сарадњи у борби против 
криминала  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Републике 
Казахстан о сарадњи у 
борби против криминала  

 
 

НЕ  12. 2018.  

17 Закључак којим се усваја 
Основе за закључивање 
Споразума о измени 
Споразума о узајамном 
признању и замени 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”,бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11,68/12 - УС,72/12,7/14-

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума о 
измени Споразума о 
узајамном признању и 
замени возачких дозвола 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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возачких дозвола Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Италије  

УС и 44/2014)  Владе Републике Србије и 
Владе Републике Италије  

18 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума о организацији 
заједничких летова за 
враћање странаца између 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Албаније, Министарства 
безбедности БиХ, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Македоније и 
Министарства унутрашњих 
послова Црне Горе  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума о 
организацији заједничких 
летова за враћање 
странаца између 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Албаније, Министарства 
безбедности БиХ, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Македоније и 
Министарства унутрашњих 
послова Црне Горе  

 
 

НЕ  12. 2018.  

19 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Краљевине Норвешке о 
полицијској сарадњи  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Краљевине Норвешке о 
полицијској сарадњи  

 
 

НЕ  12. 2018.  

20 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума о примени 
Зааједничке платформе за 
управљање подацима ради 
развоја регионалног 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”,бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11,68/12 - УС,72/12,7/14-

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума о 
примени Зааједничке 
платформе за управљање 
подацима ради развоја 
регионалног система раног 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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система раног 
упозоравања и анализе 
ризика "Border Sentry" 
између Министарства 
унутрашњих послова 
Републике Србије, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Албаније, Министарства 
безбедности БиХ, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Македоније и 
Министарства унутрашњих 
послова Црне Горе  

УС и 44/2014)  упозоравања и анализе 
ризика "Border Sentry" 
између Министарства 
унутрашњих послова 
Републике Србије, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Албаније, Министарства 
безбедности БиХ, 
Министарства унутрашњих 
послова Републике 
Македоније и 
Министарства унутрашњих 
послова Црне Горе  

21 Закључка којим се усваја  
Основа за закључивање 
МоР између МУП-а 
Републике Србије и 
Савезне полиције 
Аустралије  

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

Усвајање   Основе за 
закључивање МоР између 
МУП-а Републике Србије и 
Савезне полиције 
Аустралије 

 
 

НЕ  12. 2018.  

22 Уредба о начину 
остваривања права на 
накнаду трошкова за 
долазак и одлазак са рада  

Члан 189. став 5. Закона о 
полицији ("Службени 
гласник РС" бр. 6/16)  

Прописује се начин 
остваривања права на 
накнаду трошкова за 
долазак и одлазак са рада  

 
 

НЕ  12. 2018.  

23 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Европске уније о акцијама 
које спроводи Европска 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”,бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11,68/12 - УС,72/12,7/14-

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
изимеђу Републике Србије 
и Европске уније о 
акцијама које спроводи 
Европска агенција за 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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агенција за граничну и 
обалску стражу у 
Републици Србији 
(Фронтекс)  

УС и 44/2014)  граничну и обалску стражу 
(Фронтекс) у Републици 
Србији  

24 Уредба о изгледу, форми и 
садржини службене значке 
и службене легитимације 
полицијских службеника, 
као и службене 
легитимације државних 
службеника  

Члан 165. став 5. Закона о 
полицији ("Службени 
гласник РС" број: 6/16)  

Прописује се изглед, 
форма и садржина 
службене значке и 
легитимације полицијских 
службеника, као и 
службене легитимације 
државних службеника  

 
 

НЕ  12. 2018.  

25 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума о полицијској 
сарадњи између Владе 
Републике Србије и Владе 
Либанске Републике  

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

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума о 
полицијској сарадњи 
између Владе Републике 
Србије и Владе Либанске 
Републике  

 
 

НЕ  12. 2018.  

26 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума о полицијској 
сарадњи између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Молдавије  

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

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума о 
полицијској сарадњи 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Молдавије  

 
 

НЕ  12. 2018.  

27 Закључак који се усваја 
Основа за закључивање 
Мултилатералног 
споразума о аутоматској 
размени ДНК података, 
отисака прстију 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”,бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11,68/12 - УС,72/12,7/14-

Усвајање Основе за 
закључивање 
Мултилатералног 
споразума о аутоматској 
размени ДНК података, 
отисака прстију 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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(дактилоскопских података) 
и регистарских таблица 
између земаља потписница 
Конвенције о полицијској 
сарадњи у ЈИЕ  

УС и 44/2014)  (дактилоскопских података) 
и регистарских таблица 
између земаља потписница 
Конвенције о полицијској 
сарадњи у ЈИЕ  

28 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума између 
Републике Албаније, 
Републике Аустрије, БиХ, 
Републике Бугарске, 
Мађарске, Републике 
Македоније, Републике 
Молдавије, Црне Горе, 
Румуније, Републике 
Србије и Републике 
Словеније о спровођењу 
Конвенције о полицијској 
сарадњи у ЈИЕ у области 
заштите 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,72/12,7/14-
УС и 44/2014)  

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума 
између Републике 
Албаније, Републике 
Аустрије, БиХ, Републике 
Бугарске, Мађарске, 
Републике Македоније, 
Републике Молдавије, 
Црне Горе, Румуније, 
Републике Србије и 
Републике Словеније о 
спровођењу Конвенције о 
полицијској сарадњи у ЈИЕ 
у области заштите 
података  

 
 

НЕ  12. 2018.  

29 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума са ДНР Алжир о 
сарадњи у борби против 
организованог 
међународног криминала.  

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

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума 
са ДНР Алжир о сарадњи у 
борби против 
организованог 
међународног криминала.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

30 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума о полицијској 
сарадњи 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,72/12,7/14-

Усвајање Основе за 
закључивање Споразума о 
полицијској сарадњи 
између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Краљевине Холандије  УС и 44/2014)  Холандије  

31 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Аустрије о 
спровођењу Конвенције о 
полицијској сарадњи у ЈИЕ  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Аустрије о спровођењу 
Конвенције о полицијској 
сарадњи у ЈИЕ  

 
 

НЕ  12. 2018.  

32 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Протокола о реадмисији са 
Литванијом  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Протокола о 
реадмисији са Литванијом  

 
 

НЕ  12. 2018.  

33 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
измена Протокола о 
реадмисији између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Македоније  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање измена 
Протокола о реадмисији 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Македоније  

 
 

НЕ  12. 2018.  

34 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
измена и допуна Протокола 
о реадмисији између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Бугарске  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање измена и 
допуна Протокола о 
реадмисији између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Бугарске  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

405 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

35 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Протокола о изменама 
Протокола о реадмисији са 
Бугарском  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Протокола о 
изменама Протокола о 
реадмисији са Бугарском  

 
 

НЕ  12. 2018.  

36 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Мароком  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Мароком  

 
 

НЕ  12. 2018.  

37 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Меморандума о 
разумевању између 
Владиног Секретаријата 
Сједињених Држава 
Мексика преко управног 
децентрализованог органа 
Федералне полиције и 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије 
о јачању полицијске 
сарадње у борби против 
транснационалног 
организованог криминала  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање 
Меморандума о 
разумевању између 
Владиног Секретаријата 
Сједињених Држава 
Мексика преко управног 
децентрализованог органа 
Федералне полиције и 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије 
о јачању полицијске 
сарадње у борби против 
транснационалног 
организованог криминала  

 
 

НЕ  12. 2018.  

38 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума између 
Министарства унутрашњих 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”,бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Министарства 
унутрашњих послова 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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послова Републике Србије 
и Полиције Републике 
Јерменије о сарадњи у 
борби против криминала  

16/11,68/12 - УС,72/12,7/14-
УС и 44/2014)  

Републике Србије и 
Полиције Републике 
Јерменије о сарадњи  

39 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Холандије о 
полицијској сарадњи  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине 
Холандије о полицијској 
сарадњи  

 
 

НЕ  12. 2018.  

40 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Македоније о 
сарадњи у заштити од 
природних и других 
катастрофа  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Македоније о сарадњи у 
заштити од природних и 
других катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

41 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
измена и допуна Анекса 1 
Споразума о оперативној и 
стратешкој сарадњи 
између Републике Србије и 
Агенције Европске уније за 
сарадњу тела за 
извршавање законодавства 
(ЕВРОПОЛ)  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени 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 
оперативној и стратешкој 
сарадњи између Републике 
Србије и Агенције Европске 
уније за сарадњу тела за 
извршавање законодавства 
(ЕВРОПОЛ)  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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42 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Румуније о 
сарадњи у области 
превенције, ограничења и 
ублажавања последица 
катастрофа  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Румуније о сарадњи у 
области превенције, 
ограничења и ублажавања 
последица катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

43 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и УАЕ о 
реадмисији са 
имплементационим 
Протоколом  

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

Утврђивање Oснове за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и УАЕ о реадмисији 
са имплементационим 
Протоколом  

 
 

НЕ  12. 2018.  

44 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и Босне 
и Херцеговине о граничним 
прелазима  

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

Утврђивање Oснове за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Босне и Херцеговине о 
граничним прелазима  

 
 

НЕ  12. 2018.  

45 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума о међусобном 
признавању и замени 
возачких дозвола између 
Републике Србије и 
Краљевине Норвешке  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума о 
међусобном признавању и 
замени возачких дозвола 
између Републике Србије и 
Краљевине Норвешке  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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46 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са 
Авганистаном  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Авганистаном  

 
 

НЕ  12. 2018.  

47 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Меморандума између 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије 
и институције Руске 
Федерације која ће бити 
накнадно утврђена о 
сарадњи у борби против 
тероризма  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање 
Меморандума између 
Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије 
и институције Руске 
Федерације која ће бити 
накнадно утврђена о 
сарадњи у борби против 
тероризма  

 
 

НЕ  12. 2018.  

48 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Протоколa о оснивању 
Заједничког српско-
мађарског комитета за 
управљање катастрофама  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Протоколa о 
оснивању Заједничког 
српско-мађарског комитета 
за управљање 
катастрофама  

 
 

НЕ  12. 2018.  

49 Закључак којим се утврђује 
Основа за преговарање и 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Исламске 
Републике Иран о сарадњи 
у борби против криминала  

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

Утврђивање Основе за 
преговарање и 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Исламске 
Републике Иран о сарадњи 
у борби против криминала  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

409 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

50 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума о сарадњи у 
области хуманитарног 
реаговања у ванредним 
ситуацијама, спрачавању 
елементарних непогода и 
техногених хаварија и 
уклањања њихових 
последица између 
Републике Србије и 
Републике Украјине  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума о 
сарадњи у области 
хуманитарног реаговања у 
ванредним ситуацијама, 
спрачавању елементарних 
непогода и техногених 
хаварија и уклањања 
њихових последица између 
Републике Србије и 
Републике Украјине  

 
 

НЕ  12. 2018.  

51 Закључак којим се утврђује 
Основа за преговарање и 
закључивање Споразума 
између Савета министара 
БиХ и Влада других 
земаља чланца DPPI SEE 
о Договорима са земљом 
домаћином о 
Секретаријату DPPI SEE 
(HCA DPPI)  

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

Утврђивање Основе за 
преговарање и 
закључивање Споразума 
између Савета министара 
БиХ и Влада других 
земаља чланца DPPI SEE 
о Договорима са земљом 
домаћином о 
Секретаријату DPPI SEE 
(HCA DPPI)  

 
 

НЕ  12. 2018.  

52 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума o измени 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Савета 
министара Босне и 
Херцеговине о сарадњи у 
заштити од припродних и 
других катастрофа  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума o 
измени Споразума између 
Владе Републике Србије и 
Савета министара Босне и 
Херцеговине о сарадњи у 
заштити од припродних и 
других катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

53 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразумао између Владе 
Републике Грчке и Владе 
Републике Србије о 
сарадњи и узајамној 
помоћи у области 
спречавања и уклањања 
последица природних и 
изазваних катастрофа  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразумао 
између Владе Републике 
Грчке и Владе Републике 
Србије о сарадњи и 
узајамној помоћи у области 
спречавања и уклањања 
последица природних и 
изазваних катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

54 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Алжиром  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Алжиром  

 
 

НЕ  12. 2018.  

55 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Ираком  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Ираком  

 
 

НЕ  12. 2018.  

56 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Пакистаном  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Пакистаном  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

411 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

57 Закључак којим се усваја  
Основа за закључивање 
Споразума о измени 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Македонијом  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума о 
измени Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Македонијом  

 
 

НЕ  12. 2018.  

58 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Споразума између Владе 
Pепублике Србије и Владе 
Републике Бугарске о 
сарадњи у области 
заштите природних и 
људски изазваних 
катастрофа  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Pепублике 
Србије и Владе Републике 
Бугарске о сарадњи у 
области заштите 
природних и људски 
изазваних катастрофа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

59 Закључак којим се утврђује 
Основа за закључивање 
Протоколa о употреби 
заједничких преводилачких 
капацитета у области 
миграција и азила (у оквиру 
MARRI)  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Протоколa о 
употреби заједничких 
преводилачких капацитета 
у области миграција и 
азила (у оквиру MARRI)  

 
 

НЕ  12. 2018.  

60 Закључак којим се усваја 
Основа за закључивање 
Споразума и Протокола о 
реадмисији са Украјином  

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

Утврђивање Основе за 
закључивање Споразума и 
Протокола о реадмисији са 
Украјином  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

412 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о начину пословања са 
средствима за посебне оперативне 
потребе 

Члан  246. став 3. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
број 6/16)  

 
 

НЕ  02. 2018.  02. 2017.  

2 Правилник о начину примене 
полицијских овлашћења  

Члан 64. став 3, члан 86. став 6., 
члан 103. став 4. и члан 108. став 
6. Закона о полицији ("Службени 
гласник РС", бр. 6/16)  

 
 

НЕ  02. 2018.  02. 2017.  

3 Правилник о начину обављања 
полицијских послова  

Члан 30. став 4. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", бр. 6/16)  

 
 

НЕ  02. 2018.  02. 2017.  

4 Правилник облицима о начину 
вршења унутрашње контроле у 
Министарству унутрашњих 
послова  

Члан 255. став 3. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
број 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  

5 Правилник о начину понашања и 
личном изгледу полицијских 
службеника и других запослених у 
Министарству унутрашњих 
послова 

Члан 46. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  

6 Правилник о пословима и 
делатностима неспојивим са 
обављањем полицијских послова 

Члан 168. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  



  

413 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

7 Упутство о спровођењу анализе 
ризика од корупције у МУП-у  

Члан 230. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", бр. 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  

8 Правилник о начину контроле 
провере пријаве и промене 
имовног стања и Образац 
имовинског картона  

Члан 230в став 5. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
бр. 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  

9 Правилник о начину спровођења 
теста интегритета  

Члан 230а став 12. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
бр. 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  

10 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о поступању у 
пружању психолошке помоћи 
запосленима у МУП-у"  

Члан 182.став 3. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", бр. 6/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2017.  

11 Правилник о начину јавног 
расписивања награде  

Члан 63. став 5. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  02. 2017.  

12 Правилник о начину пружања 
помоћи у извршењима 

Члан 55 став 4. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  02. 2017.  

13 Правилник о начину примене 
полицијских овлашћења према 
малолетним лицима 

Члан 63. став 5. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  02. 2017.  

14 Правилник о начину заштите лица 
оштећених кривичним делом и 
других лица која су дала или могу 

Члан 48. став 3. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  02. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

дати податке важне за кривични 
поступак или лице које је са 
наведеним лицима у вези 

15 Правилник о начину снимања на 
јавном месту и начину 
саопштавања намере о том 
снимању 

Члан 52 став 8. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  06. 2018.  02. 2017.  

16 Правилник о техничким 
нормативима за инсталације 
хидрантске мреже за гашење 
пожара  

Члан 44а Закона о заштити од 
пожара ("Службени гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  07. 2010.  

17 Правилник о техничким 
нормативима за заштиту 
стамбених, пословних и јавних 
објеката од пожара  

Члан 44а Закона о заштити од 
пожара ("Службени гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  07. 2010.  

18 Правилник о начину вођења 
регистра привредних друштава 
овлашћених за вршење техничког 
прегледа возила  

Члан 255. став 9. Закона о 
безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", 
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 
55/14, 96/15-др. Закон и 9/16-УС)  

 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2010.  

19 Правилник о техничким 
нормативима за заштиту 
индустријских објеката од пожара  

Члан 44а Закона о заштити од 
пожара ("Службени гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15)  

 
 

НЕ  06. 2018.  07. 2010.  

20 Правилник о техничком прегледу Члан 254. став 4. и 256. став 1. 
Закона о безбедност и саобраћаја 

 НЕ  06. 2018.  06. 2010.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

возила  на путевима ("Службени гласник 
РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-
УС, 55/14, 96/15-др. Закон и 9/16-
УС)  

 

21 Правилник о начину продаје, 
употребе или уништења 
привремено одузетих предмета 

Члан 94. став 8. Закона о полицији 
("Службени гласник РС", број 6/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  02. 2017.  

22 Правилник о начину одређивања 
рада полицијском службенику по 
посебном распореду  

Члан 162. став 2. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
број 6/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  02. 2017.  

23 Правилник о измени и допуни 
правилника о техничким 
нормативима за безбедност од 
пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих 
привредних и спортских 
ваздухоплова  

Члан 34 Закона о запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Службени гласник РС", 
број 54/15)  

 
 

НЕ  09. 2018.  06. 2017.  

24 Правилник о утврђивању 
стандарда редовног нивоа и 
квалитета радног ангажовања 

Члан 186. став 2. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
број 6/16)  

 
 

НЕ  09. 2018.  02. 2017.  

25 Правилник о садржају и начину 
вођења евиденција о испуњености 
услова за учешће у саобраћају на 
путу возила и возача привредног 

Члан 297. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", 
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 

 
 

НЕ  09. 2018.  06. 2010.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

друштва или другог правног лица, 
односно државног органа и органа 
јединице локалне самоуправе и 
предузетника који врши превоз у 
друмском саобраћају, као и 
условима у погледу времена 
управљања и одмора возача  

55/14, 96/15-др. Закон и 9/16-УС)  

26 Правилник о условима које морају 
да испуњавају возила која користе 
министарство унутрашњих 
послова, службе безбедности 
Републике Србије, као и возила 
државног органа надлежног за 
заштиту и спасавање и 
ватрогасних јединица у саобраћају 
на путу у погледу димензија, 
техничких услова и уређаја, 
склопова и опреме и техничких 
норматива  

Члан 246. став 7. Закона о 
безбедности саобраћаја на 
путевима ("Службени гласник РС", 
бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 
55/14, 96/15-др. Закон и 9/16-УС)  

 
 

НЕ  09. 2018.  06. 2010.  

27 Правилник о измени и допуни 
правилника о техничким 
нормативима за безбедност од 
пожара и експлозија објеката 
малопродаје боца са течним 
нафтним гасом  

Члан 34 Закона о запаљивим и 
горивим течностима и запаљивим 
гасовима ("Службени гласник РС", 
број 54/15)  

 
 

НЕ  09. 2018.  06. 2017.  

28 Правилник о начину утврђивања 
одговорности, висине и надокнаде 
штете 

Члан 218. став 6. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
број 6/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  02. 2017.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

29 Правилник о врстама награда и 
признања, начину и поступку 
доделе, као и критеријумима и 
мерилима  

Члан 178. став 3. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
бр. 6/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  02. 2017.  

30 Правилник о техничким 
нормативима инсталација и 
уређаја за аутоматско откривање и 
дојаву пожара  

Члан 44а Закона о заштити од 
пожара ("Службени гласник РС", 
бр.111/09 и 20/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2010.  

31 Правилник о обезбеђивању 
исхране и смештаја без накнаде 

Члан 193. став 2. Закона о 
полицији ("Службени гласник РС", 
број 6/16)  

 
 

НЕ  12. 2018.  02. 2017.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Високо образовање у 
области јавне 
безбедности 

Влада   04  196.899.000 RSD   

01  291.491.000 RSD   
 

Унапређен квалитет и 
ефикасност основних студија, 
унапређен квалитет студија 
другог и трећег степена, 
унапређен квалитет научно-
истраживачке делатности 

1.ПА.1 Управљање радом 
криминалистичко-
полицијске академије 

Влада   
 

04  196.899.000 RSD   

01  291.491.000 RSD   
 

Обезбеђени предуслови за 
обављање основне и других 
делатности Криминалистичко-
полицијског универзитета  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2 Управљање ризицима и 
ванредним ситуацијама 

Влада   56  31.464.000 RSD   

01  5.718.957.000 RSD   
 

Ефикасније реаговање и 
одговор у ванредним 
ситуацијама, ефикасније 
превентивно деловање на 
унапређењу безбедоносних 
услова противпожарне 
заштите и превоза опасних 
материја  

2.ПА.1 Управљање у 
ванредним ситуацијама 

Влада   
 

01  5.112.505.000 RSD   
 

Унапређен капацитет за 
превентивно деловање и 
реаговање у ВС 

2.ПА.2 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ - Систем 
заштите и спашавања 

Влада   
 

01  6.328.000 RSD   
 

Унапређено превентивно 
деловање и реаговање у 
ванаредним ситуацијама 

2.ПК.1 Унапређење капацитета 
за управљање ризицима 
у случају великих 
шумских пожара у 
прекограничној области 
– координација, обука, 
мониторинг, иновативне 
методе и опремање - 
Интеррег ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Бугарска - Србија 

Влада   
 

56  6.839.000 RSD   

01  27.481.000 RSD   
 

Унапређење капацитета 
втрогасно-спасилачих служби 
за одговор у случају шумских 
пожара и пожара на 
отвореном у прекограничнох 
области, Упознавање јавности 
са разлозима због којих 
долази до шумских пожара и 
неопходним мерама за 
смањење броја изазваних 
несрећа и ублажавање 
последица 

2.ПК.2 Заједничке интервенције 
у ванредним 

Влада   56  6.179.000 RSD   

01  31.921.000 RSD   
 

Јачање прекограничне 
сарадње између српских и 
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ситуацијама у 
пограничном региону 
Србије и Бугарске - 
Интеррег ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Бугарска - Србија 

 бугарских институција 
надлежних за управљање 
ванредним ситуацијама с 
циљем смањења ефеката 
поплава, клизишта и осталих 
елементарних непогода 
изазваних катастрофа, 
Унапређење капацитета 
прекограничне области и 
циљних општина у Србији 
Бугарској за заједничко 
управљање ризицима од 
катастрофа 

2.ПК.3 ИПА прекогранична 
сарадња - Јачање 
капацитета румунских и 
српских власти за 
реаговање у 
случајевима поплава и 
земљотреса 

Влада   
 

56  18.446.000 RSD   

01  40.722.000 RSD   
 

Јачање сарадње румунски и 
српских надлежних 
институција за реаговање у 
ванредним ситуацијама 

2.ПК.4 Буџетски фонд за 
ванредне ситуације-
Заштита и спасавање 
грађана, добара, 
имовине и животне 
средине Републике 
Србије од последица 
ванредних ситуација 

Влада   
 

01  250.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета Сектора 
за ванредне ситуације и 
побољшање система заштите 
и спасавања 

2.ПК.5 Подизање капацитета 
Сектора за ванредне 
ситуације у циљу 

Влада   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета Сектора 
за ванредне ситуације у циљу 
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адекватног реаговања у 
ванредним ситуацијама 

заштите и спасавања 

2.ПК.6 Изградња и адаптација 
објеката Сектора за 
ванредне ситуације 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета Сектора 
за ванредне ситуације кроз 
изградњу, адаптацију и 
санацију објеката 

3 Управљање људским и 
материјалним 
ресурсима 

Влада   08  47.607.000 RSD   

09  20.000.000 RSD   

01  12.366.813.000 RSD   

07  40.000.000 RSD   
 

Ефикасно спровођење 
активности из надлежности 
Министарства у складу са 
стандардима ЕУ, Развијени 
интерни капацитети МУП у 
склaду са најсавременијим 
стандардима у јавном сектору, 
Развијен систем управљања 
људским ресурсима који 
укључује и политику једнаких 
могућности, Развијен и ојачан 
систем унутрашње контроле и 
транспарентности у раду  

3.ПА.1 Администрација и 
управљање 

Влада   
 

08  47.607.000 RSD   

09  20.000.000 RSD   

01  11.186.813.000 RSD   

07  40.000.000 RSD   
 

Унапређење људских и 
материјалних капацитета 

3.ПА.2 Међународне 
активности, сарадња и 
партнерство 

Влада   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Повећање учешћа МУП у 
међународним 
организацијама, 
институцијама и побољшање 
сарадње МУП РС на 
регионалном и међународном 
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нивоу 

3.ПА.3 Помоћ породицама 
погинулих и рањених 

Влада   
 

01  65.000.000 RSD   
 

Обезбеђена ефикасна помоћ 
и подршка породицама 
погинулих и рањених 

3.ПК.1 Осавремењивање 
информационог система 
МУП-а 

Влада   
 

01  475.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
Министарства унутрашњих 
послова осавремењивањем 
информационог система 

3.ПК.2 Подизање логистичког 
специјално-техничког 
капацитета 
организационих 
јединица Министарства 
унутрашњих послова 

Влада   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
Министарства 
осавремењивањем возног 
парка за оперативне потребе 
и смањење трошкова 
одржавања возила 

3.ПК.3 Подизање 
телекомуникационих 
капацитета 
Министарства 
унутрашњих послова 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
телекомунуикационог система 
Министарства унутрашњих 
послова  

3.ПК.4 Надоградња 
информатичког система 
Министарства 
унутрашњих послова 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
Министарства унутрашњих 
послова осавремењивањем 
информационог система 

3.ПК.5 Изградња комплекса 
централног депоа за 
потребе Министарства 

Влада   
 

01  40.000.000 RSD   
 

Подизање складишних 
капацитета Министарства 
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унутрашњих послова унутрашњих послова 

4 Безбедност Влада   56  199.736.000 RSD   

01  51.775.243.000 RSD   
 

Унапређена борба против 
свих облика криминала, 
Ефикасан систем очувања 
јавног реда и мира, 
Унапређена безбедност 
саобраћаја, Унапређено 
остваривање права грађана из 
области управних послова 

4.ПА.1 Руковођење и 
координација рада 
полиције и управних 
послова 

Влада   
 

01  2.456.876.000 RSD   
 

Повећање ефикасности рада 
полиције 

4.ПА.2 Специјална и посебна 
јединица полиције 

Влада   
 

01  8.687.518.000 RSD   
 

Унапређена ефикасност у 
спречавању терористичких 
активности, првенствено, 
предузимањем превентивних 
мера и радњи, Активан 
допринос на одржавању 
стабилног јавног реда и мира, 
сузбијању трговине људима, 
кријумчарења наркотика, као и 
спречавање других облика 
криминала 

4.ПА.3 Полицијске управе Влада   
 

01  38.101.266.000 RSD   
 

Смањена стопа криминала, 
Унапређено стање јавног реда 
и мира, Безбеднији саобраћај, 
Ефикасније остваривање 
права грађана из области 
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управних послова 

4.ПК.1 Видео надзор у 
саобраћају - Фаза II 

Влада   
 

01  870.800.000 RSD   
 

Повећање опште безбедности 
и безбедности учесника у 
саобраћају 

4.ПК.2 Набавка потребне 
опреме (патролних 
возила) у циљу 
проширења материјално 
техничких капацитета 
неопходних за рад 
полиције 

Влада   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
Министарства 
осавремењивањем возног 
парка и смањење трошкова 
одржавања возила 

4.ПК.3 Јачање материјално 
техничких капацитета 
неопходних за рад 
саобраћајне полиције 

Влада   
 

01  350.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
министарства 
осавремењивањем возног 
парка и опреме 

4.ПК.4 Осавремењивање 
возног парка МУП-а 

Влада   
 

01  850.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
министарства 
осавремењивањем возног 
парка 

4.ПК.5 Видео надзор у 
саобраћају - Фаза I 

Влада   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Повећање опште безбедности 
и безбедности учесника у 
саобраћају 

4.ПК.6 Јачање оперативно-
техничких капацитета 
криминалистичке 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
министарства 
осавремењивањем возног 
парка криминалистичке 
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полиције полиције 

4.ПК.7 Реконструкција базе 
специјалних и посебних 
јединица Министарства 
унутрашњих послова, 
наставних центара и 
објеката подручних 
полицијских управа 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Подизање капацитета 
објеката Министарства 
унутрашњих послова 

4.ПК.8 ИПА 2013 - сектор 
унутрашњих послова 

Влада   
 

56  192.956.000 RSD   

01  28.715.000 RSD   
 

Јачање капацитета 
институција законодавне 
власти (Управа 
криминалистичке полиције и 
Републичко јавно 
тужилаштво) у области 
истрагаи гоњења 
организованог криминала 
(Републичко јавно 
тужилаштво), Јачање 
капацитета истражних техника 
у решавању случајева 
криминала (организованог и 
других) унапређењем 
ефикасности физичко-
хемијске и токсиколошке 
лабораторије Министарства 
унутрашњих послова у складу 
са ЕУ стандардима (ISO/IEC 
17025:2006) и иницирање 
процеса акредитације 
лабораторије са ЕУ 
стандардима, У потпуности 
функционалне и опремљене 
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просторије физичко – хемијске 
лабораторије (за анализу: 
дрога, експлозива и трагова 
ватре, тргова микро влакана и 
микро-маркирања боја) и 
токсиколошке лабораторије у 
простору обезбеђеном од 
стране МУП (лоцираном на 
првом спрату зграде Кнеза 
Милоша 103, део Ц) 

4.ПК.9 ИПА 2014 - подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014-2020 

Влада   
 

56  6.780.000 RSD   

01  68.000 RSD   
 

Идентификовање потреба 
српског форензичког система 
за припрему и давање 
препорука за постизање 
потребних предуслова за 
реализацију Прумске одлуке. 

5 Управљање државном 
границом 

Влада   56  195.348.000 RSD   

01  4.040.243.000 RSD   
 

Повећање ефикасности 
граничне полиције 

5.ПА.1 Управљање радом 
граничне полиције 

Влада   
 

01  4.037.653.000 RSD   
 

Унапређени капацитети 
управе граничне полиције 

5.ПК.1 ИПА 2014 - Сектор 
унутрашњих послова 

Влада   
 

56  189.680.000 RSD   

01  1.897.000 RSD   
 

Одговорити на трговину 
људима унапређењем 
превенције и откривања 
трговине људима, Јачање 
капацитета граничне полиције 
за развој Шенген стандарда и 
унапређење ефикасности у 
управљању миграционим 
токовима, Број посебних 
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просторија за испитивање 
деце у три главне полицијске 
управе (Београд, Нови Сад и 
Ниш) 

5.ПК.2 ИПА 2013 - подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката 
2014 - 2020 

Влада   
 

56  5.668.000 RSD   

01  693.000 RSD   
 

Пружање техничке помоћи 
кориснику кроз припрему 
тендерске документације, 
подршка током његове 
имплементације, као и помоћ 
током фазе провера и 
процене уговора о набавци 
опреме, Јачање капацитета 
граничне полиције за 
имплементацију Шенген 
стандарда  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

2. Министар Александар Вулин 

3. Делокруг На основу члана 12. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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.  
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4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Војнoбезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Јерменије 
о сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Јерменије о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Аустрије о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Аустрије о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Савезне Републике 
Немачке о сарадњи у области 
одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Савезне Републике Немачке о 
сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Турске о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Турске о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Египта о сарадњи у 
области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Египта о сарадњи у области 
одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

6 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о употреби Војске 
Србије и других снага одбране у 
мултинационалним операцијама ван 
граница Републике Србије  

Једноставније процедуре 
одлучивања о учешћу у 
мултинационалним операцијама 
предвиђањем да Народна 
скупштина одлучује о учешћу РС у 
мултинационалним операцијама 
без временског ограничења, 
односно до истека мандата 
мултинационалним операцијама, 
док Влада на годишњем нивоу 
доноси план реализације ВС и 
других снага одбране у 
мултинационалним операцијама; 
такође се постиже боља 
координација у предметној 
области формирањем 
Координационог тела за 
усмеравање активности 
надлежних органа државне управе 
у вези са учешћем Војске Србије и 
других снага одбране у 
мултинационалним операцијама  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

7 Предлог закона о производњи и 
промету наоружања и војне опреме 
(ЈР) 

Сврха новог закона је 
успостављање стабилног 
контролног механизма у 
производњи и промету наоружања 
и војне опреме ради остваривања 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и заштите одбрамбених, 
безбедносних, економских и 
спољнополитичких интереса 
Републике Србије, њеног 
међународног кредибилитета и 
интегритета, као и даљи развој и 
унапређење одбрамбене, 
технолошке и индустријске базе 
Републике Србије Успостављање 
стабилног контролног механизма у 
производњи и промету наоружања 
и војне опреме ради остваривања 
и заштите одбрамбених, 
безбедносних, економских и 
спољнополитичких интереса 
Републике Србије, њеног 
међународног кредибилитета и 
интегритета, као и даљи развој и 
унапређење одбрамбене, 
технолошке и индустријске базе 
Републике Србије; стварање 
условеа за унапређење области 
производње и промета наоружања 
и војне опреме, потпуније 
дефинисање појмова који 
припадају категорији наоружање и 
војне опреме и њихово 
усклађивање са прописима 
Европске уније, решавање 
проблема привредних друштава 
која су у већинском државном 
капиталу кроз дефинисање услова 
и поступака за формирање 
групације Одбрамбена индустрија 
Србије; обезбеђује повољнији 
амбијент за страна улагања и 
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

услове за унапређење 
производње наоружања и војне 
опреме са аспекта развојних и 
инвестиционих улагања; 
дефинише модел и ниво страних 
улагања при приватизацији 
произвођача наоружања и војне 
опреме  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о одбрани (ЈР)  

Отклањање уочених недостатака у 
примени прописа којима се уређује 
систем одбране и усаглашавање 
са променама насталим у правном 
систему Републике Србије, чиме 
ће се обезбедити ефикасно 
функционисање система одбране; 
новине се односе на: стварање 
услова за формирање војних 
установа које би биле 
организационо и функционално 
везане за министарство, које би 
поред логистичке подршке 
обављале и друге послове за 
потребе Министарства одбране и 
Војске Србије; одређивање тајних 
података насталих у раду 
команди, јединица и установа 
Војске Србије које је неопходно 
означити као податке од значаја за 
националну безбедност и систем 
одбране и као такве их посебно 
заштитити, чиме се спречава да 
њихова доступност јавности 
произведе озбиљне последице по 
законом заштићене интересе, што 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

би могло довести до угрожавање 
система одбране и безбедности 
земље, као и оперативне и 
функционалне способности Војске 
Србије; прецизира се категорија 
лица која у Министарству одбране 
врше управне послове, односно да 
ове послове обављају и цивилна 
лица на служби у Војсци Србије  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о Војсци (ЈР)  

Отклањање уочених проблема у 
примени закона и усаглашавања 
са променама у правном систему 
Републике Србије (са Законом о 
полицији), чиме ће се постићи 
ефикасније функционисање, 
командовање и руковођење 
Војском Србије, усклађивање 
прилива и одлива кадра у Војсци 
Србије и обезбеђивање 
oдгoвapajyћe кадровске структуре 
која је способна да изврши све 
мисије и задатке Војске Србије; 
измене и допуне статуса 
професионалних припадника 
Војске Србије, посебно када је реч 
о условима за заступање и 
постављење, упућивање у други 
државни орган или правно лице и 
на рад у иностранство, 
ангажовање у структурама 
међународних организација и 
регионалних иницијатива и 
распоређивања и школовања, а 
нараочито када су у питању 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

професионални војници са којима 
су закључени уговори о раду на 
одређено време; омогућава се 
набављање ватреног кратког 
оружја преко Министарства 
одбране и вођење евиденције о 
истом; подиже се старосна 
граница до које професионални 
војници, официри и подофицири 
на одређено време могу 
продужити уговор о раду; уводи се 
као ново стање у служби 
професионалних војних лица - 
стање мировања; одредбе о 
платама и другим новчаним 
примањима усаглашавати се са 
одредбама закона који уређују 
плате у јавном сектору; прецизира 
се пријем цивилних лица на 
служби у Војсци Србије без јавног 
конкурса; судије поротници у 
Вишем војном дисциплинском суду 
сада могу бити и цивилна лица на 
служби у Војсци Србије - 
дипломирани правници са 
положеним правосудним испитом  

10 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Српске о сарадњи у 
области ваздухопловства 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални меморандум о 
разумевању између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Српске о сарадњи у 
области ваздухопловства  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

11 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Чешке Републике о 
сарадњи у области одбране 

предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Чешке Републике о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Румуније о сарадњи у 
области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и 
Румуније о сарадњи у области 
одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

13 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Јужноафричке Републике о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и 
Јужноафричке Републике о 
сарадњи у области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Еритрије о 
сарадњи у области одбране 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Еритрије о сарадњи у 
области одбране  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

15 Предлог одлуке о усвајању Годишњег 
плана употребе Војске Србије и 
других снага одбране у 
мултинационалним операцијама у 
2018. години 

Предложеном одлуком Народна 
скупштина усваја Годишњи план 
употребе за 2018. годину  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  

16 Предлог одлуке о учешћу припадника 
Војске Србије у мултинационалним 

Предложеном одлуком Народна 
скуштина одлучује о учешћу 

Стратегија одбране Републике Србије НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

операцијама у 2018. години припадника Војске Србије у 
мултинационалним операцијама  

 

17 Стратегија одбране Републике 
Србије (ЈР) 

Стратегија одбране Републике 
Србије, као најопштији државни 
документ у области одбране, 
представља стратешку основу за 
даљу нормативну уређеност и 
развој система одбране. 
Стратегијом одбране Републике 
Србије дају се општа опредељења 
државе у погледу начина 
остваривања одбране и 
ангажовања система одбране у 
заштити националних вредности и 
интереса од постојећих изазова, 
ризика и претњи  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  04. 2018.  

18 Стратегија националне безбедности 
Републике Србије (ЈР) 

Стратегија националне 
безбедности Републике Србије 
представља најважнији стратешки 
документ којим се утврђују основе 
политике безбедности у заштити 
националних интереса Републике 
Србије. То је хијерархијски 
највиши и најзначајнији документ у 
области националне безбедности 
који дефинише основе 
безбедносног организовања на 
највишем државном нивоу  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  04. 2018.  

19 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о војној, радној и 

Обезбеђивање правног оквира за 
организовање и спровођење 
радне, војне и материјалне 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  05. 2018.  
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Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

материјалној обавези  обавезе; прецизно подељене 
надлежности и одговорности 
између организационих јединица 
Министарства одбране у 
наведеној области; стварају се 
услови за рад територијалних 
органа, организује курирски систем 
позивања у миру, ствара основ за 
дефинисање начина и поступка 
вођења евиденције обвезника 
радне обавезе, врши се 
усаглашавање са Законом о 
прекршајима; позитивно ће 
утицати на грађане - војне 
обвезнике приликом остваривања 
права и обавеза који се тичу војне 
обавезе, као и на рад 
територијалних органа 
Министарства одбране  

20 Предлог закона о војном образовању 
(ЈР) 

Нормативно уређење 
специфичности војног образовања 
хармонизацијом прописа који 
регулишу војно образовање са 
системом образовања у 
Републици Србији, чиме ће 
војношколске установе постати 
интенгрални део образовног 
система Републике Србије. 
Препозната је специфичност 
војног образовања која проистиче 
из чињенице да се кадети уписани 
на основне и интегрисане 
академске студије школују ради 
пријема у професионалну војну 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  
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службу, да се након школовања 
примају у професионалну војну 
службу, као и да и током 
школовања имају права и 
дужности као професионална 
војна лица. Успоставиће се правна 
сигурност и извесност у области 
војног образовања имајући у виду 
да закон регулише статус, 
организацију и рад војношколских 
установа, усаглашавајући их са 
прописима о образовању у 
Републици Србији, тако да се 
отклањају проблеми који су 
постојали у примени важећег 
Закона о војним школама и војним 
научноистраживачким 
организацијама  

21 Предлог закона о здравственом 
осигурању и здравственој заштити 
војних осигураника (ЈР) 

Овим законом се уређује систем 
здравствене заштите, 
организација војно здравствене 
службе, права и обавезе војних 
осигураника, права из обавезног 
здравственог осигурања, 
организација и финансирање 
здравственог осигурања и друга 
питања од значаја за систем 
здравствене заштите и 
здравственог осигурања војних 
осигураника  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  

22 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 

Предложеним законом потврђује 
се билатерални споразум између 

Стратегија одбране Републике Србије НЕ  07. 2018.  
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Србије и Краљевине Мароко о 
сарадњи у области одбране 

Владе Републике Србије и 
Краљевине Мароко о сарадњи у 
области одбране  

 

23 Предлог дугорочног плана развоја 
система одбране Републике Србије 

Дугорочни план развоја система 
одбране Републике Србије 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  07. 2018.  

24 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о 
Војнобезбедносној и 
Војнообавештајној агенцији 

Отклањање проблема и 
недостатака уочених у поступку 
редовног праћења примене 
прописа и аката којим се уређује 
безбедност  

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

25 Извештај о стању припрема за 
одбрану у Републици Србији у 2017. 
години 

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 

Стратегија одбране Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  
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дбране, сарадња у припремању и 
спровођењу планова одбране и 
извршавању задатака у одбрани и 
проблеми у планирању и 
реализацији припрема за одбрану 
у Републици Србији  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о начелима и 
критеријумима за 
унутрашње уређење и 
систематизацију радних 
места у Министарству 
одбране 

Члана 12. став 2. тачка 17. 
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) 

Овом уредбом прописују се 
начела и критеријуми за 
унутрашње уређење и 
систематизацију радних 
места у Министарству 
одбране, као и начин 
припреме и доношења 
Правилника о унутрашњем 
уређењу и систематизацији 
радних места у 
Министарству одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Закључак о прихватању 
Програма дугорочног 
стамбеног кредитирања за 
професионална војна лица 
за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 11317) 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  01. 2018.  
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3 Закључак о прихватању 
Годишњег програма 
коришћења средстава 
Буџетског фонда за 
потребе војног образовања 
и војне 
научноистраживачке 
делатности у Министарству 
одбране за 2018. годину 

Члан 8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17) 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)  

Одобрењем Годишњег 
програма рада Буџетског 
фонда за потребе војног 
образовања и војне 
научноистраживачке 
делатности, обезбеђују се 
потребни услови за развој 
војног образовања и војне 
научноистраживачке 
делатности у Министарству 
одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  02. 2018.  

4 Закључак којим се усваја 
Процена војних и невојних 
изазова, ризика и претњи 
по безбедност земље 

Члан 12. став 2. тачка 1а) 
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) 

Документ садржи анализу 
промена чинилаца 
стратегијског окружења на 
глобалном, регионалном и 
националном нивоу и 
идентификује војне и 
невојне изазове, ризике и 
претње по безбедност 
Републике Србије  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  03. 2018.  

5 Уредба о основима и 
мерилима за увећање 
плате и друга новчана 
примања припадника 
Војске Србије и других 
снага одбране за време 
учешћа у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 

Члан 24. 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”, 

Уредбом се ближе уређују 
основи и мерила за 
увећање плате и друга 
новчана примања 
припадника Војске Србије и 
других снага одбране за 
време учешћа у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  04. 2018.  
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Републике Србије  бр. 55/05, 71/05- исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Републике Србије  

6 Уредба о основима и 
мерилима за увећање 
плате и другим новчаним 
примањима 
професионалном 
припаднику Војске Србије 
за време рада у 
иностранству 

Члан 90а став 2. Закона о 
Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 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 
основи и мерила за 
увећање плате 
професионалним 
припадницима Војске 
Србије упућеним на рад у 
иностранству на основу 
закључених међународних 
уговора  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  05. 2018.  

7 Закључак о прихватању 
реализације свечаности 
поводом завршетка 
школовања 139. класе 
кадета Војне академије и 4. 
класе Медицинског 
факултета Војно 
медицинске академије 
испред Дома Народне 
скупштине на Тргу Николе 
Пашића 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05- 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Организација завршне 
свечаности након 
завршетка школовања 
кадета Војне академије, 
којој присуствују 
представници највиших 
органа власти, 
традиционалних цркава и 
верских заједница, 
изасланици одбране 
страних држава, 
представници борачких 
организација и 
организација резервних 
војних старешина и 
родитељи  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  06. 2018.  

8 Уредба о условима и 
начину прибављања, 

Члан 40. став 2. Закона о 
употреби Војске Србије и 

Уређује услове и начин 
прибављања и 

Стратегија одбране 
Републике Србије 

НЕ  09. 2018.  
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располагања и коришћења 
покретних ствари у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
Републике Србије и 
њиховом враћању у земљу 

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) 

располагања и коришћења 
покретних ствари у 
мултинационалним 
операцијама ван граница 
РС и њиховом враћању у 
земљу  

 

9 Уредба о условима и 
поступку пријема на службу 
у Војску Србије и 
Министарство одбране без 
јавног конкурса 

Члан 45. став 4. Закона о 
Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 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)  

Уређују се услови и 
поступак пријема на службу 
у Војску Србије без јавног 
конкурса професионалног 
војног лица и државног 
службеника односно 
намештеника у 
Министарству одбране у 
својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије, 
као и услови и поступак 
пријема без конкурса на 
службу у Министарству 
одбране професионалног 
војног лица и цивилног 
лица на служби у Војсци 
Србије у својству државног 
службеника односно 
намештеника  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

10 Уредба о допуни Уредбе о 
начину и поступку 

Члан 3. став 4, члан 83. 
став 2. и члан 97. став 4. 

Уређује се правовремена и 
кавалитетна попуна по 

Стратегија одбране 
Републике Србије 

НЕ  09. 2018.  
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извршавања војне, радне и 
материјалне обавезе 

Закона о војној, радној и 
материјалној обавези 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 88/09 и 95/10) 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) 

основу радне обавезе 
субјеката система одбране  

 

11 Уредба о обучавању 
грађана за одбрану земље  

Члан 60а. 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) 

Уређује се начин 
обучавања грађана за 
одбрану земље  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  

12 Закључак којим се 
прихвата Акциони план за 
спровођење Стратегије 
одбране Републике Србије 

Члан 14. став 2. тачка 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 43. став 3. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05- исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Акционим планом одређују 
се институције које су 
одговорне и надлежне за 
планирање, координацију, 
реализацију и праћење 
циљева и активности за 
спровођење Стратегије 
одбране Републике Србије. 
На основу опредељења и 
начела политике одбране, 
исказаних у Стратегији 
одбране Републике Србије, 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  
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имајући у виду потребу 
достизања, очувања и 
унапређења стања система 
одбране Републике Србије, 
утврђују се активности које 
ће се остваривати у 
периоду важења 
Стратегије одбране 
Републике Србије 

13 Закључак којим се 
прихвата Акциони план за 
спровођење Стратегије 
националне безбедности 
Републике Србије 

Члан 14. став 2. тачка 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 43. став 3. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05- исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Акционим планом одређују 
се институције које су 
одговорне и надлежне за 
планирање, координацију, 
реализацију и праћење 
циљева и активности за 
спровођење Стратегије 
националне безбедности 
Републике Србије. 
Активности за спровођење 
Стратегије националне 
безбедности Републике 
Србије утврђују се на 
основу исказаних 
опредељења, циљева и 
начела политике 
националне безбедности, 
имајући у виду потребу 
достизања, очувања и 
унапређења стања 
националне безбедности 
Републике Србије  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

14 Уредба о начину и поступку 
пријемa цивилних лица на 
служби у Војсци Србије 
јавним конкурсом и без 
јавног конкурса 

Члан 122а Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 
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  09. 2018.  

15 Закључак којим се усваја 
Средњорочни план и 
програм развоја система 
одбране 

Члан 12. став 2. тачка 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 43. став 3. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05- исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Средњорочни план и 
програм развоја система 
одбране је документ 
планирања у којем се 
утврђују средњорочни 
циљеви и приоритети 
развоја система одбране, 
садржај и динамика развоја 
система одбране, 
финансијски оквир и друга 
питања од значаја за 
функционисање и развој 
система одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Уредба о стањима у 
служби професионалних 
војних лица и о 
унапређивању официра и 
подофицира 

Члан 64. и 79. Закона о 
Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 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-

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 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) начин решавања других 
питања која произилазе из 
односа у служби за време 
ратног стања, као и начин и 
услови унапређивања 
официра и подофицира 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 
112/15) 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 
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  10. 2018.  

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  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

19 Уредбa о изгледу и начину 
коришћења знака и других 
обележја, означавању и 
другим елементима 
визуелног идентитета 
Министарства одбране 

Члан 14а став 2. Закона о 
одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 
88/09, 88/09 – др. закон, 
104/09 – др. закон и 10/15) 
и члана 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 о изгледу и 
начину коришћења знака и 
других обележја, 
означавању и другим 
елементима визуелног 
идентитета Mинистарства 
одбране уређују се изглед 
и начин коришћења знака и 
других обележја, 
означавање и други 
елементи визуелног 
идентитета Министарства 
одбране  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  

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 организацији Војске 
Србије и унутрашњем уређењу и 
систематизацији формацијских 
места команди, јединица и 
установа 

Члан 3. став 4. и 5. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС) и члан 3. Уредбе 
о начелима унутрашњег уређења и 
систематизације ФМ у ВС 
(„Службени гласник РС”, број 
106/08)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о платама 
професионалних припадника 
Војске Србије 

Члан 95. став 3. и члан 127. став 2. 
Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15-

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

УС)  

3 Правилник о накнади путних и 
других трошкова и других примања 
у Војсци Србије 

Члан 95. став 3. и члан 127. став 2. 
Закона о Војсци Србије („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
101/10 – др. закон, 10/15 и 88/15-
УС)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  01. 2018.  Није 
предвиђен  

4 Правилник о елементима за оцену 
стања метролошке делатности, 
безбедности и здравља на раду, 
заштите од пожара и експлозија, 
заштите животне средине и 
заштите животиња 

Члан 18. став 1. 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  02. 2018.  Није 
предвиђен  

5 Правилник о висини стипендије 
професионалном припаднику 
Војске Србије за време школовања 
у иностранству  

Члан 95. став 3. а у вези са чланом 
134. тачка 8) Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
предвиђен  

6 Правилник о решавању стамбених 
потреба у Министарству одбране и 
Војсци Србије 

Члан 111а 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  06. 2018.  Није 
предвиђен  

7 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, 

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

55/12- УС и 17/13)  

8 Правилник о изменама и допунама 
правилника о заштити од пожара у 
Министарству одбране и Војсци 
Србије 

Члан 14. став 2. тачка 46) и став 3. 
члан 45. став 1. тачка 10) и став 2. 
Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15) и члан 18. до 26. Закона о 
заштити од пожара („Службени 
гласник РС”, бр. 111/09)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

9 Правилник о изменама и допунама 
правилника о безбедности и 
здрављу на раду у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 14. став 2. тачка 46) и став 3. 
и члан 41. став 1. тачка 8) и став 2. 
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  10. 2018.  Није 
предвиђен  

10 Правилник о програму, начину и 
поступку полагања посебног 
стручног испита за рад у Војсци 
Србије 

Члан 123. став 3. Закона о Војсци 
Србије („Службени гласник РС”, бр. 
116/07, 88/09, 101/10 – др. закон, 
10/15 и 88/15-УС)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  05. 2015.  

11 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 и 10/15)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  10. 2018.  Није 
предвиђен  

12 Правилник о изменама и допунама 
правилника о заштити животне 

Члан 14. став 2. тачка 46) и став 3. 
и члан 4. став 2. члан 5. став 

Стратегија одбране 
Републике Србије 

НЕ  10. 2018.  Није 



  

450 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

средине у Министарству одбране и 
Војсци Србије 

1.Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15) и и став 102. став 1. Закона 
о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС”, бр. 13/04, 
36/09 - др. закон, 72/09 - др.закон, 
43/11 - УС и 14/16)  

 предвиђен  

13 Правилник о општим логистичким 
потребама у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 45. став 5, а у вези са чланом 
45. став 1. тачка 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  11. 2018.  Није 
предвиђен  

14 Правилник о начину вредновања, 
чувања и развијања традиција у 
Министарству одбране и Војсци 
Србије 

Члан 14. став 2. тачка 22) 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  11. 2018.  Није 
предвиђен  

15 Правилник о музичкој делатности 
за потребе Министарства одбране 
и Војске Србије 

Члан 14. став 2. тачка 21) Закона о 
одбрани („Службени гласник РС”, 
бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др.закон, 
104/09 - др.закон и 10/15), а у вези 
са чланом 62. став 1. Закона о 
јавној својини („Службени гласник 
РС”, бр. 72/11, 88/12, 105/14, 
104/16 и 108/16) и члан 96. Закона 
о културним добрима („Службени 
гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 - др. 
закон и 99/11)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  11. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

16 Упутство о домовима Војске Србије Члан 14. став 2. тачка 22) 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  11. 2018.  Није 
предвиђен  

17 Правилник о финансијском 
пословању у Министарству 
одбране и Војсци Србије 

Члан 44. став 2. и члан 104. став 5. 
Закона о одбрани („Службени 
гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 
88/09 - др.закон, 104/09 - др.закон и 
10/15) и члан 16. став 9. Уредбе о 
буџетском рачуноводству 
(„Службени гласник РС”, бр. 125/03 
и 12/06)  

Стратегија одбране 
Републике Србије 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

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  1.000.000.000 RSD   

13  1.620.000.000 RSD   

08  14.104.000 RSD   

01  67.363.739.000 RSD   

04  486.420.000 RSD   
 

Министарство одбране и 
Војска Србије допринела је 
заштити одбрамбених 
интереса Републике Србије и 
активно учествује у изградњи 
и очувању мира у региону и 
свету Политика одбране 
ствара услове за очување и 
заштиту одбрамбених 
интереса Републике Србије 
Војска Србије доприноси 
заштити одбрамбених 
интереса Републике Србије и 
активно учествује у изградњи 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

и очувању мира у региону и 
свету; одржане и делимично 
унапређене оперативне и 
функционалне способности 
Војске Србије обезбеђују 
извршавање додељених 
мисија и задатака Логистичка 
подршка обезбеђује 
функционисање Министарства 
одбране и Војске Србије; 
управљање кадровима 
обезбеђује попуну, развој 
културних делатности и 
неговање војних традиција у 
складу са потребама 
Министарства одбране и 
Војске Србије; припреме 
субјеката одбране стварају 
услове за одбрану Републике; 
управаљање материјалним 
ресурсима обезбеђује 
функционисање Министарства 
и Војске Србије; управљање 
финансијама обезбеђују се 
услови за неометано и 
стабилно финансирање 
Министарства и Војске Србије  

1.ПА.1 Функционисање 
Министарства одбране 
и Војске Србије (АП) 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  250.000.000 RSD   

08  14.104.000 RSD   

01  24.690.435.000 RSD   

04  356.420.000 RSD   
 

Доктринарна документа су 
усклађена са стратегијским 
документима и доктринарним 
документима вишег нивоа; 
број формацијских и радних 
места у Министарству и 
Војсци Србије је на нивоу 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

кадровског плана за 2018. 
Годину; реализација 
активности међународне 
сарадње у области одбране је 
на врло добром нивоу; 
допринос колективној 
безбедности у свету и 
интегрисање у одбрамбене 
структуре Европске уније;  
одржавано и унапређено 
обезбеђења административне 
линије са Косовом и 
Метохијом и контроле 
Копнене зоне безбедности; 
одржано и унапређено је 
обезбеђење државне границе 
Републике према Републици 
Бугарској и Македонији 
ангажовањем заједничких 
снага Војске Србије и 
Министарства унутрашњих 
послова; обезбеђена је 
заштита суверенитета 
ваздушног простора 
Републике; обезбеђена је 
планирана расположивост 
основне опреме и побољшано 
стање наоружања и војне 
опреме и објеката, у складу са 
утврђеним приоритетима; 
обезбеђен је пројектовани 
ниво попуне убојним 
средствима; унапређење 
обавештајног обезбеђења 
Министарства и рада на 
обради обавештајних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

података од интереса за 
систем одбране и 
достављање обавештајних 
информација корисницима; 
јединице Војске Србије 
опремљене су новим 
средствима наоружања и 
војне опреме у складу са 
Планом развоја и опремања 
ВС за 2018. годину;  
унапређене способности 
Генералштаба Војске Србије 
за обуку и евалуацију 
обучености снага за 
реаговање Восјке Србије; 
одржано је и унапређено 
обезбеђење наоружања, 
муниције, материјално 
техничких средстава и 
погонског горива; унапређење 
мера које доприносе јачању 
угледа Министарства и Војске 
Србије, сарадње са 
републичким и локалним 
органима који се баве 
вредновањем традиција и 
непосредан утицај на јачање 
морала припадника Војске 
Србије.; обављени су 
инспекцијски послови, 
успостављена сарадња са 
инспекцијама других држава и 
другим државним органима; 
унапређен ниво здравствене 
заштите војних и цивилних 
осигураника; унапређен ниво 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

ветеринарске заштите; 
финансирани су пројекти и 
активности удружења од 
значаја за одбрану у 2018. 
години и закључени су 
уговори са удружењима 
којима су додељена средства; 
позитиван утицај на визуелни 
идентитет припадника Војске 
Србије и индиректан утицај на 
јачање морала; позитиван 
утицај на подизање 
културолошке свести 
припадника Министарства и 
Војске Србије и индиректан 
утицај на јачање морала; 
обезбеђен потребан профил 
официрског кадра за потребе 
система одбране Републике 
Србије; унапређена је стручна 
оспособљеност 
професионалних припадника 
за извршавање послова, 
мисија и задатака; испуњени 
стандарди за акредитацију и 
проверу квалитета 
Универзитета одбране и 
високошколских јединица у 
његовом саставу; позитивна 
слика јавног мњења о систему 
одбране; издавачка и 
штампарска делатност је 
спроведена; обезбеђена је 
реалност и интегритет 
финансијских извештаја  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.2 Мултинационалне 
операције  

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  1.755.339.000 RSD   
 

Међународна сарадња у 
области одбране доприноси 
остваривању виталног 
одбрамбеног интереса 
Републике; 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  36.684.951.000 RSD   
 

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 Унапређење стања у 
области наоружања и 
војне опреме и 
одржавање средстава  

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  400.000.000 RSD   

01  2.000 RSD   

13  1.620.000.000 RSD   
 

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; реализован 
Годишњи план Буџетског 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

фонда 

1.ПА.5 Унапређење стања у 
области војног 
образовања и војне 
научноистраживачке 
делатности 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

04  130.000.000 RSD   
 

Реализован план Буџетског 
фонда за едукацију; повећан 
број акредитованих студијских 
програма; повећана просечна 
евалуциона оцена наставника 
од стране кадета 

1.ПА.6 Функционисање 
Система специјалних 
веза 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  483.122.000 RSD   
 

Обезбеђена сталност 
Система специјалних веза за 
потребе непосредних 
корисника од 90% 

1.ПА.7 Ванредне ситуације Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  72.100.000 RSD   
 

Унапређене способности за 
ангажовање на задацима 
заштите и спасавања 

1.ПА.8 Изградња и одржавање 
стамбеног простора 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

09  350.000.000 RSD   
 

Донета су решења, завршена 
је изградња на планираним 
објектима и извршено је 
инвестиционо одржавање, 
усељене су стамбених 
јединица у средњорочном 
плану у 2018. години 

1.ПА.9 Модернизација и ремонт 
наоружања и војне 
опреме (АП) 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  2.460.877.000 RSD   
 

Извршена финансијска 
консолидација осам 
привредних друштава 
одбрамбене индустрије и 
извршена модернизација 
кључних производних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

капацитета привредних 
друштава Одбрамбене 
индустрије Србије; 
унапређене су оперативне 
способности кроз повећање 
ефикасности, мобилности и 
заштите снага 

1.ПК.1 Стамбено кредитирање Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  300.000.000 RSD   
 

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 Стрелиште на Војној 
академији 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 

01  30.000.000 RSD   
 

Завршен објекат стрелишта 

1.ПК.3 Објекат КН-25 на Војној 
академији 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 

01  30.000.000 RSD   
 

Завршен објекат 

1.ПК.4 Хангар на аеродрому 
Ниш 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 

01  76.000.000 RSD   
 

Завршена изградња 

1.ПК.5 Модернизација 
школских и борбених 
авиона 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  540.913.000 RSD   
 

Унапређени су школско 
борбени авиони, извршена 
модернизација и ремонт за 
квалитетније спровођење 
обуке 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.6 Попуна ратних 
материјалних резерви 

Влада  Стратегија одбране Републике 
Србије 
 

01  240.000.000 RSD   
 

Обезбеђен је пројектовани 
ниво ратних материјалних 
резерви 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА 

2. Министар Ивица Дачић 

3. Делокруг На основу члана 13. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 у вези са учешћем 
представника Републике Србије у мултинационалним операцијама – мисијама и организацију и 
обезбеђивање учешћа цивила у тим операцијама – мисијама, у сарадњи са другим надлежним 
државним органима, сагласно посебном закону; развојну сарадњу намењену иностранству и 
координирање упућивања хуманитарне помоћи, у сарадњи са другим надлежним органима, сагласно 
посебном закону; 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 
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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 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине Шведске 
о запошљавању чланова породица 
чланова дипломатско-конзуларних 
представништава  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Шведске о 
запошљавању чланова породица 
чланова дипломатско-конзуларних 
представништава  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Италије о обављању 
радне делатности чланова породице 
дипломатског, конзуларног и 
административно-техничког особља  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Италије обављању радне 
делатности чланова породице 
дипломатског, конзуларног и 
административно-техничког 
особља  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању између 
Владе Републике Србије и Владе 
Уједињених Арапских Емирата о 
радним активностима чланова 
породице запослених у дипломатским 
и конзуларним представништвима  

Потврђује се Меморандум о 
разумевању између Владе 
Републике Србије и Владе 
Уједињених Арапских Емирата о 
радним активностима чланова 
породице запослених у 
дипломатским и конзуларним 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

представништвима  

4 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Кабинета Министара 
Украјине о бављењу плаћеним 
делатностима чланова породица 
дипломатског, конзуларног, 
административног и техничког 
особља дипломатских и конзуларних 
представништава  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и 
Кабинета Министара Украјине о 
бављењу плаћеним делатностима 
чланова породица дипломатског, 
конзуларног, административног и 
техничког особља дипломатских и 
конзуларних представништава  

 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Тунис о 
бављењу плаћеним послом чланова 
породица дипломатских и 
конзуларних представништава  

Потврђује се Меморандум о 
разумевању између Владе 
Републике Србије и Владе Владе 
Републике Тунис о бављењу 
плаћеним послом чланова 
породица дипломатских и 
конзуларних представништава  

 
 

НЕ  01. 2018.  

6 Предлог закона о потврђивању 
Меморандума о разумевању између 
Владе Републике Србије и Владе 
Федеративне Републике Бразила о 
бављењу плаћеним послом чланова 
породица дипломатског, конзуларног, 
војног, административног и техничког 
особља дипломатских и конзуларних 
представништава  

Потврђује се Меморандум о 
разумевању између Владе 
Републике Србије и Владе 
Федеративне Републике Бразила 
о бављењу плаћеним послом 
чланова породица дипломатског, 
конзуларног, војног, 
административног и техничког 
особља дипломатских и 
конзуларних представништава  

 
 

НЕ  01. 2018.  

7 Предлог закона о потврђивању 
Конзуларне конвенције између 

Потврђује се Конзуларна 
конвенција између Републике 

 НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије и Републике Тунис Србије и Републике Тунис   

8 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 за носиоце свих врста 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

9 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Колумбије 
о укидању виза за носиоце свих врста 
пасоша 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Колумбије о укидању 
виза  

 
 

НЕ  10. 2018.  

10 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Државе Палестине о 
укидању виза за носиоце 
дипломатских, службених и 
специјалних пасоша 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Државе Палестине о укидању виза 
за носиоце дипломатских, 
службених и специјалних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

11 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Кеније о 
укидању 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. 2018.  

12 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Етиопије о 
укидању виза за носиоце 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Етиопије о укидању 
виза за носиоце дипломатских и 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

дипломатских и службених пасоша службених пасоша  

13 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Панаме о 
укидању виза носиоце свих врста 
пасоша 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Панаме о укидању виза 
за носиоце свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

14 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Боливије о 
укидању виза за носиоце свих врста 
пасоша  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Боливије о укидању 
виза за носиоце свих врста 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

15 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Азербејџана о 
укидању виза за носиоце свих врста 
пасоша  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Азербејџана о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о дијаспори и 
Србима у региону 

Овим законом уређују се начин 
очувања, јачања и остваривања 
веза дијаспоре и Срба у региону 
са матичном државом, надлежност 
и међусобни однос органа 
Републике Србије у обављању 
послова у области односа са 
дијаспором и Србима у региону.  

 
 

НЕ  10. 2018.  

17 Предлог закона о развојној сарадњи и 
хуманитарној помоћи 

Предлога закона представља 
обавезу Републике Србије у 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

оквиру преговарачког поглавља 30  

18 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Маурицијус о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Маурицијус о укидању 
виза за носиоце свих врста 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

19 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Барбадоса о укидању 
виза за носиоце свих врста пасоша  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Барбадоса о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

20 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Бахама о укидању 
виза за носиоце свих врста пасоша  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Бахама о укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

21 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. 2018.  

22 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине Бутан о 
укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Краљевине Бутан о укидању виза 
за носиоце дипломатских и 
службених пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

23 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 

 НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србије и Владе Јерменије о укидању 
виза за носиоце обичних пасоша 

Републике Јерменије о укидању 
виза за носиоце обичних пасоша  

 

24 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. 2018.  

25 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Сент. Винсент и 
Гренадини о укидању виза  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Сент. Винсент и Гренадини о 
укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

26 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. 2018.  

27 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. 2018.  

28 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Републике Индије о 
међусобом укидању виза за носиоце 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Републике Индије о међусобом 
укидању виза за носиоце обичних 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

обичних пасоша пасоша  

29 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. 2018.  

30 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Грузије о укидању 
виза за носиоце обичних пасоша 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Грузије о укидању виза за носиоце 
обичних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

31 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. 2018.  

32 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. 2018.  

33 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Боливарске 
Републике Венецуеле о укидању виза 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Боливарске Републике Венецуеле 
о укидању виза за носиоце 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за носиоце обичних пасоша обичних пасоша  

34 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 за носиоце свих 
врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

35 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. 2018.  

36 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Државе Катар о 
укидању виза за носиоце 
дипломатских и специјалних пасоша 

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Државе Катар о укидању виза за 
носиоце дипломатских и 
специјалних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

37 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. 2018.  

38 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Јамајке о укидању 
виза  

Потврђује се Споразум између 
Владе Републике Србије и Владе 
Јамајке о укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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39 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. 2018.  

40 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 за 
носиоце свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

41 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. 2018.  

42 Предлог закона о спољним 
пословима ЈР 

Овим законом уређује се 
међусобни однос државних органа 
у обављању спољних послова; 
послови које у оквиру утврђеног 
делокруга и надлежности обавља 
Министарство; поступак 
одлучивања о отварању и 
затварању дипломатско-
конзуларних представништава 
Републике Србије у иностранству 
и представништава страних 
држава и међунароних 
организација у Републици Србији; 
поступак стицања, управљања и 
располагања имовином у 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

иностранству неопходном за рад 
дипломатско-конзуларних 
представништава; дипломатска и 
конзуларна звања, као и посебна 
права и дужности дипломата и 
других запослених у Министарству 
која произилаз из обављања 
спољних послова 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 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 
PC", 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 Основе за 
преговоре о утврђивању 
граничне линије између 
Републике Србије и Црне 
Горе и именовање 
председника и чланова 
делегације Републике 
Србије  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 

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

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 

 НЕ  01. 2018.  
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број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Португалији  

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Португалији  

 

4 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Албаније 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 Албаније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Сједињеним 
Америчким Државама  

 
 

НЕ  01. 2018.  

6 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  01. 2018.  

7 Закључак Владе о 
регулисању добровољних 
контрибуција Републике 
Србије према Комитету 

Члан 43, став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“ бр. 55/05 и 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Имајући у виду велики 
значај који поменуте 
међународне организације 
имају у свету, као и помоћ 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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црвеног крста и 
Међународном фонду за 
становништво УН 

16/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

коју су пружиле Републици 
Србији у реализацији 
бројних пројеката, 
Министарство спољних 
послова сматра да је 
неопходно да се изврши 
добровољна финансијска 
контрибуција у складу са 
могућностима и утврђеним 
буџетским лимитима  

8 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Казахстан 

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

 
 

НЕ  01. 2018.  

9 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 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 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије Народној 
Републици Кини  

 
 

НЕ  01. 2018.  

10 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Португалији  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  01. 2018.  
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Редни 
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

11 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 
PC", 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 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. 2018.  

12 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
са министром иностраних 
послова Бугарске 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 са 
председавајућим Саветом 
Европске уније у циљу 
разматрања свих важних 
питања започињања и 
вођења преговора о 
чланству Републике Србије 
у Европској унији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

13 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Албаније 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 
Албаније Републици 
Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

14 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
током друге заједничке 
седнице Владе Републике 
Србије и Владе Републике 

Члан 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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре током друге 
заједничке седнице Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Кипар у 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Кипар у Никозији 7/14-УС и 44/14) Никозији  

15 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. 2018.  

16 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Македонији 

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

 
 

НЕ  01. 2018.  

17 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србијe 
Црној Гори  

 
 

НЕ  01. 2018.  

18 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
током трилатералног 
састанка министара 
иностраних 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 
разговоре првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије током 
трилатералног састанка 
министара иностраних 
послова Србије, Италије и 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србије, Италије и Албаније Албаније  

19 Закључак о прихватању 
Извештаја о учешћу првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
на трилатералном састанку 
министара иностраних 
послова Србије, Италије и 
Албаније 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 трилатералном састанку 
министара иностраних 
послова Србије, Италије и 
Албаније  

 
 

НЕ  01. 2018.  

20 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Малти  

 
 

НЕ  01. 2018.  

21 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
током четврте заједничке 
седнице Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Словеније у Љубљани 

Члан 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 четврте 
заједничке седнице Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Словеније у 
Љубљани  

 
 

НЕ  01. 2018.  

22 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра 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 Извештај о 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Македонији  Републици Македонији  

23 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
председника Владе 
Републике Србије 
приликом посете 
Републици Македонији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 председника 
Владе Републике Србије 
приликом посете 
Републици Македонији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

24 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Македонији 

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

 
 

НЕ  01. 2018.  

25 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Замбији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

26 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Краљевини Мароко 

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

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

27 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Боцвани  

 
 

НЕ  01. 2018.  

28 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Замбији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

29 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Исламске Републике Иран 
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 
Исламске Републике Иран 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

30 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
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 
Републике Либан 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

31 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 
посете министра 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

иностраних послова 
Демократске Народне 
Републике Алжир 
Републици Србији 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

иностраних послова 
Демократске Народне 
Републике Алжир 
Републици Србији  

32 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Боцване 
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 Боцване 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

33 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Намибији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

34 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Намибији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

35 Закључак о прихватању 
Платформе за посету 
министра иностраних 
послова Демократске 
Републике Сао Томе 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, 

Прихвата се Платформа за 
посету министра 
иностраних послова 
Демократске Републике 
Сао Томе и Принсипе 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Принсипе Републици 
Србији  

7/14-УС и 44/14) Републици Србији  

36 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Демократске Републике 
Сао Томе и Принсипе 
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 
Сао Томе и Принсипе 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

37 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Боцвани  

 
 

НЕ  01. 2018.  

38 Закључак о прихватању 
Платформе за посету 
министра иностраних 
послова Републике 
Мадагаскар 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 Мадагаскар 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

39 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Државе Катар 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 
Државе Катар Републици 
Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

40 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Јужној Африци 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Јужној Африци  

 
 

НЕ  01. 2018.  

41 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Aфричкој унији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Aфричкој унији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

42 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Афричкој унији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Афричкој унији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

43 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Арапске Републике Египат 
Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 5/05, 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 Арапске 
Републике Египат 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

44 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 

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

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 

 НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Јужној Африци 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Јужној Африци  

 

45 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Државе Палестине 
Републици Србији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 5/05, 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 Државе Палестине 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

46 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Судана 
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 Судана 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

47 Закључак  о регулисању 
статуса Републике Србије у 
Међународном центру за 
генетичко инжењерство и 
биотехнологију  

Члан 5. тачка 5. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РС”, 
број бр. 116/2007, 126/2007 
- испр. 41/2009) и члана 43. 
став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12–
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Регулише се статус 
Републике Србије у у 
Међународном центру за 
генетичко инжењерство и 
биотехнологију и питање 
сукцесије поменутог 
чланства у односу на 
чланство СФРЈ  

 
 

НЕ  01. 2018.  

48 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 

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

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 

 НЕ  01. 2018.  



  

482 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Држави 
Палестини и Држави 
Израел 

РС“, бр. 5/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Држави Палестини и 
Држави Израел  

 

49 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Судана 
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 Судана 
Републици Србији  

 
 

НЕ  01. 2018.  

50 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Италији (Трст 
или Рим) ради 
потписивања Споразума о 
сарадњи и заједничким 
активностима Републике 
Србије и Аутономне регије 
Фриули Венеција Ђулија  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Италији (Трст 
или Рим) ради 
потписивања Споразума о 
сарадњи и заједничким 
активностима Републике 
Србије и Аутономне регије 
Фриули Венеција Ђулија  

 
 

НЕ  02. 2018.  

51 Закључак о прихватању 
Извештаја о учешћу првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије на 
трилатералном састанку 
министара иностраних 

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

 
 

НЕ  02. 2018.  



  

483 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

послова Србије, Италије и 
Албаније 

послова Србије, Италије и 
Албаније  

52 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети 
председника Владе 
Републике Србије 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

 
 

НЕ  02. 2018.  

53 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Француској  

 
 

НЕ  02. 2018.  

54 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

 
 

НЕ  02. 2018.  

55 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
спољних послова 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра спољних послова 
Републике Индонезије 

 
 

НЕ  02. 2018.  



  

484 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Индонезије 
Републици Србији 

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

Републици Србији  

56 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
министра иностраних 
послова Републике Турске 
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 Платформа за 
разговоре министра 
иностраних послова 
Републике Турске 
приликом посете 
Републици Србији  

 
 

НЕ  02. 2018.  

57 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на састанку министара 
иностраних послова 
држава чланица ЕУ и 
министара иностраних 
послова држава кандата за 
чланство у ЕУ (GYMNICH) 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на састанку 
министара иностраних 
послова држава чланица 
ЕУ и министара иностраних 
послова држава кандидата 
за чланство у ЕУ 
(GYMNICH) у циљу 
разматрања свих питања 
од обостраног значаја за 
чланице Европске уније и 
кандидате за чланство у 
Европској унији  

 
 

НЕ  02. 2018.  

58 Закључак о прихватању 
Извештаја о четвртој 
заједничкој седници Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Словеније у 
Љубљани  

Члан 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 
четвртој заједничкој 
седници Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Словеније у Љубљани  

 
 

НЕ  02. 2018.  

59 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

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

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 

 НЕ  02. 2018.  



  

485 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Светој 
Столици 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Светој 
Столици  

 

60 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова Руске 
Федерације 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 Руске Федерације 
Републици Србији  

 
 

НЕ  02. 2018.  

61 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Босни и Херцеговини  

 
 

НЕ  02. 2018.  

62 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 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 председника Владе 
Републике Србије Народној 
Републици Кини  

 
 

НЕ  02. 2018.  

63 Закључак о усвајању 
Извештаја о преговорима и 
усвајање Закључка Владе 
о формирању Мешовите 
комисије за спровођење 

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, 

Усваја се Извештај о 
преговорима и Закључак 
Владе о формирању 
Мешовите комисије за 
спровођење Уговора о 

 
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Уговора о државној 
граници (демаркација) 
између Републике Србије и 
Босне и Херцеговине 

7/14-УС и 44/14) државној граници 
(демаркација) између 
Републике Србије и Босне 
и Херцеговине  

64 Закључак о усвајању 
Платформе за учешће 
делегације Републике 
Србије на заседању Савета 
за људска права УН у 
Женеви 

Члан 43, став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“ бр. 55/05 и 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 16/11, 68/12 - УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Платформ за 
учешће делегације 
Републике Србије на 
заседању Савета за 
људска права УН у Женеви  

 
 

НЕ  02. 2018.  

65 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Светој 
Столици 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Светој Столици  

 
 

НЕ  02. 2018.  

66 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Неформалном састанку 
министара спољних 
послова Процеса сарадње 
у југоисточној Европи 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Неформалном 
састанку министара 
спољних послова Процеса 
сарадње у југоисточној 
Европи - разматрање свих 
важних регионалних 
питања и могућности за 
унапређење укупних 
односа  

 
 

НЕ  02. 2018.  

67 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

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

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 

 НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Босни и 
Херцеговини  

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Босни и 
Херцеговини  

 

68 Закључак усвајању Основа 
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 
PC", 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 Основе 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. 2018.  

69 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
на Првом заседању 
Високог савета за 
стратешку сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Турске  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Првом 
заседању Високог савета 
за стратешку сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Турске  

 
 

НЕ  03. 2018.  

70 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србијe Црној 
Гори  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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71 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Француској  

 
 

НЕ  03. 2018.  

72 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
спољних послова 
Републике Индонезије 
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 
Индонезије Републици 
Србији  

 
 

НЕ  03. 2018.  

73 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Уједињеном Краљевству  

 
 

НЕ  03. 2018.  

74 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Уједињеном Краљевству  

 
 

НЕ  03. 2018.  

75 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 

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

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 

 НЕ  03. 2018.  



  

489 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете 
председника Владе 
Републике Индије 
Републици Србији 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

председника Владе 
Републике Индије 
Републици Србији  

 

76 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Ирској  

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

 
 

НЕ  03. 2018.  

77 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије Савезној 
Републици Немачкој  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  03. 2018.  

78 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Ирској  

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

 
 

НЕ  03. 2018.  

79 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
делегације Републике 
Србије на седници 
Комитета министара 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 68/12–УС, 72/12, 

Прихвата се Платформа за 
учешће делегације 
Републике Србије на 
седници Комитета 
министара Савета Европе 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Савета Европе у Данској 7/14-УС и 44/14),  у Данској  

80 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Швајцарској 
Конфедерацији и 
Кнежевини Лихтенштајн  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 и 
Кнежевини Лихтенштајн  

 
 

НЕ  03. 2018.  

81 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије Савезној 
Републици Немачкој  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  03. 2018.  

82 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Састанку министара 
спољних послова 
подунавских земаља - 
Будимпешта 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Састанку 
министара спољних 
послова подунавских 
земаља, Будимпешта - 
разматрање регионалних 
питања и могућности за 
унапређење односа  

 
 

НЕ  03. 2018.  

83 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра 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, 

Прихвата се Платформа за 
учешће на Састанку 
министара спољних 
послова учесница Фонда за 
западни Балкан - 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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на Састанку министара 
спољних послова учесница 
Фонда за западни Балкан  

7/14-УС и 44/14) разматрање даље сарадње 
учесница Фонда са 
западног Балкана  

84 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Састанку министара 
спољних послова 
Западнобалканске 
шесторке 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Састанку 
министара спољних 
послова Западнобалканске 
шесторке - разматрање 
регионалних питања и 
могућности за унапређење 
регионалне сарадње  

 
 

НЕ  03. 2018.  

85 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Узбекистан 

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

 
 

НЕ  04. 2018.  

86 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посетет првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Азербејџанској 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 
разговоре приликом 
посетет првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Азербејџанској Републици  

 
 

НЕ  04. 2018.  

87 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посета првог 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посета 
првог потпредседника 

 
 

НЕ  04. 2018.  
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потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Таџикистан 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Таџикистан  

88 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Белорусији 

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

 
 

НЕ  04. 2018.  

89 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  04. 2018.  

90 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  04. 2018.  

91 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова Јапана 
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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра иностраних 
послова Јапана Републици 
Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  
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7/14-УС и 44/14) 

92 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Туркменистану 

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

 
 

НЕ  04. 2018.  

93 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србији 
Републици Молдавији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Србији 
Републици Молдавији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

94 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
земљама Јужне Азије 
(Републици Индији, 
Демократској 
Социјалистичкој Републици 
Шри Ланки, Савезној 
Демократској Републици 
Непал) 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
земљама Јужне Азије 
(Републици Индији, 
Демократској 
Социјалистичкој Републици 
Шри Ланки, Савезној 
Демократској Републици 
Непал)  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

494 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

95 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Киргиској 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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Киргиској Републици  

 
 

НЕ  04. 2018.  

96 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  04. 2018.  

97 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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра иностраних 
послова Републике Кубе 
Републици Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

98 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
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 Извештај о 
разговорима приликом 
посете министра 
иностраних послова 
Републике Аргентине 
Републици Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

99 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

495 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

министра спољних послова 
Републике Србије 
Словачкој Републици  

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

послова Републике Србије 
Словачкој Републици  

100 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети 
министра за Европу, 
интеграције и спољне 
послове 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 за 
Европу, интеграције и 
спољне послове Републике 
Аустрије Републици Србији   

 
 

НЕ  04. 2018.  

101 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
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 председника Владе 
Републике Србије 
Сједињеним Америчким 
Државама  

 
 

НЕ  04. 2018.  

102 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра иностраних 
послова Републике 
Аргентине Републици 
Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

103 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Програма сарадње у 
области културе, 
образовања, науке, спорта 
и омладинске политике 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Утврђује се Основе за 
закључивање Програма 
сарадње у области науке, 
образовања, спорта и 
омладинске политике 
између Владе Републике 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

496 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

између Владе Републике 
Србије и Владе Руске 
Федерације за период 
2018-2020. годину  

7/14-УС и 44/14) Србије и Владе Руске 
Федерације за период 
2018-2020. године  

104 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Јерменији 

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

 
 

НЕ  04. 2018.  

105 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Демократској Републици 
Грузији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Демократској Републици 
Грузији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

106 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
министра иностраних 
послова Републике Турске 
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 Извештај о 
разговорима министра 
иностраних послова 
Републике Турске 
приликом посете 
Републици Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

107 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

497 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Пољској 

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

послова Републике Србије 
Републици Пољској  

108 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Програма сарадње у 
области образовања, науке 
и културе између Владе 
Републике  Србије и Владе 
Мађарске за период од 
2018. 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) 

Утврђују се Основе за 
закључивање Програма 
сарадње у области 
образовања, науке и 
културе између Владе 
Републике Србије и Владе 
Мађарске за период од 
2018-2020. године  

 
 

НЕ  04. 2018.  

109 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
потпредседника Владе и 
министра вањских и 
европских послова 
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 Платформа за 
разговоре потпредседника 
Владе и министра вањских 
и европских послова 
Републике Хрватске 
приликом посете 
Републици Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

110 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Републици 
Италији, са седиштем у 
Напуљу 

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Републици Италији, са 
седиштем у Напуљу  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

498 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

111 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
са званичницима Европске 
уније на Самита ЕУ – ЗБ, 
током бугарског 
председавања 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 са званичницима 
Европске уније на Самита 
ЕУ – ЗБ, током бугарског 
председавања Саветом ЕУ 
- разматрање свих важних 
питања започињања и 
вођења преговора о 
чланству Републике Србије 
у Европској унији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

112 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 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 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије Босни и 
Херцеговини  

 
 

НЕ  04. 2018.  

113 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Грчке 
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 и 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра иностраних 
послова Републике Грчке 
Републици Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  

114 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Грчке 
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 Грчке 
Републици Србији  

 
 

НЕ  04. 2018.  



  

499 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

115 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 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 
разговорима приликом 
посете председника Владе 
Републике Србије Босни и 
Херцеговини  

 
 

НЕ  04. 2018.  

116 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  05. 2018.  

117 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђују се Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Либан о сарадњи у области 
културе и образовања  

 
 

НЕ  05. 2018.  

118 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Аустралији и Новом 
Зеланду 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Аустралији и Новом 
Зеланду  

 
 

НЕ  05. 2018.  

119 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 

Утврђују се Основе за 
закључивање Споразума 

 НЕ  05. 2018.  



  

500 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Савезне Републике 
Немачке о сарадњи у 
области културе, 
образовања, науке, 
омладине и спорта  

РС", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

између Владе Републике 
Србије и Владе Савезне 
Републике Немачке о 
сарадњи у области 
културе, образовања, 
науке, омладине и спорта  

 

120 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Савезне Републике 
Нигерије 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 Савезне 
Републике Нигерије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

121 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  05. 2018.  

122 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Савезне Републике 
Нигерије 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 
Савезне Републике 
Нигерије Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

123 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Краљевине Белгије 

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Краљевине Белгије 
Републици Србији  

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

Републици Србији  

124 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Краљевине Белгије 
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 
Краљевине Белгије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

125 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Годишњем састанку 
Регионалног савета за 
сарадњу 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Годишњем 
састанку Регионалног 
савета за сарадњу - 
разматрање свих важних 
регионалних питања и 
могућности за унапређење 
укупних односа  

 
 

НЕ  05. 2018.  

126 Закључак о прихватању 
Извештаја о учешћу првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије на 
састанку Министарског 
савета Јадранско-јонске 
иницијативе састанку 
министара Стратегије ЕУ 
за Јадранско-јонски регион 
(EUSAIR) у 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 на састанку 
Министарског савета 
Јадранско-јонске 
иницијативе и састанку 
министара Стратегије ЕУ 
за Јадранско-јонски регион 
(EUSAIR) у Италији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

127 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 

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

Прихвата се Платформа за 
учешће на састанку 

 НЕ  05. 2018.  
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првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на састанку Министарског 
савета Јадранско-јонске 
иницијативе и састанку 
министара Стратегије ЕУ 
за Јадранско-јонски регион 
(EUSAIR) у Италији 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Министарског савета 
Јадранско-јонске 
иницијативе и састанку 
министара Стратегије ЕУ 
за Јадранско-јонски регион 
(EUSAIR) у Италији - 
разматрање могућности за 
унапређење регионалне 
сарадње у Јадранско-
јонском региону  

 

128 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Формалном састанку 
министара спољних 
послова Процеса сарадње 
у југоисточној Европи 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Формалном састанку 
министара спољних 
послова Процеса сарадње 
у југоисточној Европи  

 
 

НЕ  05. 2018.  

129 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова Јапана 
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 Јапана 
Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

130 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете премијера 
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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
премијера Републике 
Француске Републици 
Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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7/14-УС и 44/14) 

131 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
са Првог заседања Високог 
савета за стратешку 
сарадњу Републике Србије 
и Републике Турске  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 са Првог 
заседања Високог савета 
за стратешку сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Турске  

 
 

НЕ  05. 2018.  

132 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети 
премијера Краљевине 
Шпаније 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 Шпаније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

133 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
спољних послова 
Краљевине Шпаније 
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 Шпаније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

134 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Анголи 

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

 
 

НЕ  05. 2018.  
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135 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
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 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Грчкој  

 
 

НЕ  05. 2018.  

136 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
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 првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Пољској  

 
 

НЕ  05. 2018.  

137 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
делегације Републике 
Србије на састанку Савета 
министара спољних 
послова Организације за 
црноморску економску 
сарадњу у Јеревану 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 68/12–УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за 
учешће делегације 
Републике Србије на 
састанку Савета министара 
спољних послова 
Организације за 
црноморску економску 
сарадњу у Јеревану  

 
 

НЕ  05. 2018.  

138 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
током другог Високог 
савета за сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Грчке 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 Платформе за 
разговоре током другог 
Високог савета за сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Грчке у 
Београду 

 
 

НЕ  05. 2018.  
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139 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Словачкој 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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Словачкој Републици  

 
 

НЕ  05. 2018.  

140 Закључак о прихватању 
Извештаја за разговоре 
током другог Високог 
савета за сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Грчке 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 Извештај за 
разговоре током другог 
Високог савета за сарадњу 
Републике Србије и 
Републике Грчке у 
Београду  

 
 

НЕ  05. 2018.  

141 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 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) 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Чешкој Републици  

 
 

НЕ  05. 2018.  

142 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Индије 
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 Индије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

143 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

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

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 

 НЕ  05. 2018.  
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приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
земљама Јужне Азије 
(Републици Индији, 
Демократској 
Социјалистичкој Републици 
Шри Ланки, Савезној 
Демократској Републици 
Непал) 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
земљама Јужне Азије 
(Републици Индији, 
Демократској 
Социјалистичкој Републици 
Шри Ланки, Савезној 
Демократској Републици 
Непал)  

 

144 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 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) 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије Чешкој 
Републици  

 
 

НЕ  05. 2018.  

145 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Румуније у области 
образовања, науке културе, 
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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђују се Основе за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Румуније у 
области образовања, 
науке, културе, омладине и 
спорта  

 
 

НЕ  05. 2018.  

146 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра 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 Извештај о 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Анголи Републици Анголи  

147 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
за Европу, интеграције и 
спољне послове Републике 
Аустрије 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 за Европу, 
интеграције и спољне 
послове Републике 
Аустрије Републици Србији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

148 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 2018, 2019. и 2020. 
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) 

Утврђује се Основе за 
закључивање Програма 
сарадње у области 
културе, образовања, 
науке, медија, омладине и 
спорта између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Мароко за 
2018, 2019. и 2020.годину 

 
 

НЕ  05. 2018.  

149 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Аустрији  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  05. 2018.  

150 Закључак о именовању 
представника Републике 
Србије у Дунавској 
комисији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 68/12–УС, 72/12, 

Именује се представник 
Републике Србије у 
Дунавској комисији  

 
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

151 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
Републици Србији 
министра иностраних 
послова Бугарске као 
предсеНЕвајућим 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 Бугарске као 
предсеНЕвајућим Саветом 
ЕУ - разматрање свих 
важних питања 
започињања и вођења 
преговора о чланству 
Републике Србије у 
Европској унији  

 
 

НЕ  05. 2018.  

152 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  06. 2018.  

153 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Боцване 
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 Боцване 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

154 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

министра спољних послова 
Републике Србије Чешкој 
Републици  

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

министра спољних послова 
Републике Србије Чешкој 
Републици  

155 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Неформалном састанку 
министара спољних 
послова Централно-
европске иницијативе 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Неформалном 
састанку министара 
спољних послова 
Централно-европске 
иницијативе - разматрање 
мултилатералних питања и 
могућности за унапређење 
укупних односа  

 
 

НЕ  06. 2018.  

156 Закључак о прихватању 
Платформе за посету 
министра иностраних 
послова Републике 
Боцване 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 Боцване 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

157 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете премијера 
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 премијера 
Републике Француске 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

158 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Републици 
Намибији, са седиштем у 
Виндхуку, на челу са 

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члана 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Републици Намибији, са 

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

почасним конзулом 
Мартеном Ненкете 
Капевашом 

43. 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 и 44/14) 

седиштем у Виндхуку  

159 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Киргиској 
Републици, са седиштем у 
Бишкеку  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члана 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије у 
Киргиској Републици, на 
челу са почасним 
конзулом, са седиштем у 
Бишкеку  

 
 

НЕ  06. 2018.  

160 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Аустрији  

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

 
 

НЕ  06. 2018.  

161 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Мозамбик 

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

 
 

НЕ  06. 2018.  
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162 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Републици Кабо 
Верде, са седиштем у 
Праји, на челу са почасним 
конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члана 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Републици Кабо Верде, са 
седиштем у Праји  

 
 

НЕ  06. 2018.  

163 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Маурицијус 

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

 
 

НЕ  06. 2018.  

164 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Мозамбик  

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

 
 

НЕ  06. 2018.  

165 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра 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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Маурицијус  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Маурицијус 

166 Закључак о прихватању 
Извештаја о четвртој 
заједничкој седници Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Македоније у 
Скопљу  

Члан 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 
четвртој заједничкој 
седници Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Македоније у Скопљу  

 
 

НЕ  06. 2018.  

167 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
током четврте заједничке 
седнице Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Македоније у Скопљу  

Члан 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 четврте 
заједничке седнице Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Македоније у 
Скопљу  

 
 

НЕ  06. 2018.  

168 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Републици Бугарској  

 
 

НЕ  06. 2018.  

169 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Индије 
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 Индије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  
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170 Одлука о измени и допуни 
Одлуке о отварању 
Конзулата Србије у 
Републици Аргентини, са 
седиштем у граду Кордоба, 
на челу са почасним 
конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 
44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Источној Републици 
Уругвај, са седиштем у 
Монтевидеу  

 
 

НЕ  06. 2018.  

171 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Аустралији и Новом 
Зеланду 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Аустралији и Новом 
Зеланду  

 
 

НЕ  06. 2018.  

172 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
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 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србијe Црној 
Гори  

 
 

НЕ  06. 2018.  

173 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
потпредседника Владе и 
министра вањских и 
европских 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, 

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 
посете потпредседника 
Владе и министра вањских 
и европских послова 
Републике Хрватске 

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

514 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Хрватске 
приликом посете 
Републици Србији 

7/14-УС и 44/14) приликом посете 
Републици Србији  

174 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
потпредседника Владе и 
министра вањских и 
европских послова 
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 Извештај о 
разговорима приликом 
посете потпредседника 
Владе и министра вањских 
и европских послова 
Републике Хрватске 
приликом посете 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

175 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Кореје 
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 Кореје 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

176 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
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 
разговорима приликом 
посете председника Владе 
Републике Србије 
Републици Грчкој  

 
 

НЕ  06. 2018.  

177 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Кореје 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра иностраних 
послова Републике Кореје 

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

515 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Србији  7/14-УС и 44/14) Републици Србији  

178 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
председника Владе 
Републике Србије на 
Самиту о западном 
Балкану – Велика 
Британија 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Самиту о 
западном Балкану, Велика 
Британија - разматрање 
свих питања која се 
дебатују и пројеката који се 
реализују у оквиру 
„Берлинског процеса"  

 
 

НЕ  06. 2018.  

179 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Савезној 
Републици Немачкој  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  06. 2018.  

180 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Самиту о западном 
Балкану – Велика 
Британија 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Самиту о 
западном Балкану, Велика 
Британија - разматрање 
свих питања која се 
дебатују и пројеката који се 
реализују у оквиру 
„Берлинског процеса  

 
 

НЕ  06. 2018.  

181 Закључак о прихватању 
Платформе за посету 
министра иностраних 
послова Републике Уганде 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Прихвата се Платформа за 
посету министра 
иностраних послова 
Републике Уганде 

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

516 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Србији  7/14-УС и 44/14) Републици Србији  

182 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Уганде 
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 Уганде 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

183 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 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) 

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 
посете председника Владе 
Републике Србије Чешкој 
Републици  

 
 

НЕ  06. 2018.  

184 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Краљевине Бутан 
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 Бутан 
Републици Србији  

 
 

НЕ  06. 2018.  

185 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Савезној 
Републици Немачкој  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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  06. 2018.  



  

517 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

186 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Демократској Републици 
Сао Томе и Принсипе  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Демократској Републици 
Сао Томе и Принсипе  

 
 

НЕ  06. 2018.  

187 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Демократској Републици 
Сао Томе и Принсипе 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Демократској Републици 
Сао Томе и Принсипе  

 
 

НЕ  06. 2018.  

188 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Краљевине Бутан 
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 
Краљевине Бутан 
Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

189 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Индије 
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 Индије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  



  

518 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

190 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
са министром иностраних 
послова Aустрије као 
председавајућом Саветом 
ЕУ, приликом посете 
Аустрији  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Aустрије као 
председавајућом Саветом 
ЕУ, приликом посете 
Аустрији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

191 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Руској 
Федерацији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Руској Федерацији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

192 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Источне Републике Уругвај 
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 
Источне Републике Уругвај 
Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

193 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Канаде 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 Канаде Републици 
Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  



  

519 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

194 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Канаде 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 
Канаде Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

195 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Источне Републике Уругвај 
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 Источне 
Републике Уругвај 
Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

196 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Тринидадa и 
Тобага 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 
Тринидадa и Тобага 
Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

197 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Тринидада и 
Тобага 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 Тринидада и 
Тобага Републици Србији  

 
 

НЕ  07. 2018.  

198 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 

 
 

НЕ  07. 2018.  



  

520 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Пољској 7/14-УС и 44/14) Републици Пољској  

199 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Сједињеним Америчким 
Државама  

 
 

НЕ  07. 2018.  

200 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
спољних 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 
разговорима приликом 
посете министра спољних 
послова Краљевине Данске 
Републици Србији  

 
 

НЕ  08. 2018.  

201 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
спољних 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 спољних послова 
Краљевине Данске 
Републици Србији  

 
 

НЕ  08. 2018.  

202 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Бугарској  

 
 

НЕ  08. 2018.  



  

521 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

203 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
делегације Републике 
Србије на 73. заседању 
Генералне скупштине 
Уједињених нација у 
Њујорку 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 68/12–УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за 
учешће делегације 
Републике Србије на 73. 
заседању Генералне 
скупштине Уједињених 
нација у Њујорку  

 
 

НЕ  08. 2018.  

204 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Републици 
Турској, са седиштем у 
Једрену, на челу са 
почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Републици Турској, са 
седиштем у Једрену  

 
 

НЕ  09. 2018.  

205 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
спољних послова 
Краљевине Камбоџе 
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 Камбоџе 
Републици Србији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

206 Закључак о усвајању 
Платформе за учешће 
делегације Републике 
Србије на заседању 
извршног комитета Високог 
комесаријата за избеглице 
УН 

Члан 43, став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“ бр. 55/05 и 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 делегације 
Републике Србије на 
заседању извршног 
комитета Високог 
комесаријата за избеглице 
УН  

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

522 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

207 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  09. 2018.  

208 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  09. 2018.  

209 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
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 Извештај о 
разговорима приликом 
посете председника Владе 
Републике Србијe Црној 
Гори  

 
 

НЕ  09. 2018.  

210 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Бугарској  

 
 

НЕ  09. 2018.  

211 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете премијера 
Краљевине Шпаније 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
премијера Краљевине 
Шпаније Републици Србији  

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

523 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републици Србији  7/14-УС и 44/14) 

212 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  09. 2018.  

213 Одлука о отварању 
Генералног конзулата 
Републике Србије у 
Републици Мадагаскар, са 
седиштем у Антананариву, 
на челу са почасним 
генералним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Генерални 
конзулат Републике Србије 
на челу са почасним 
генералним конзулом у 
Републици Мадагаскар, са 
седиштем у Антананариву  

 
 

НЕ  09. 2018.  

214 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети 
премијера Краљевине 
Шпаније 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 Шпаније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

215 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе Јапана 
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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе Јапана 
Републици Србији  

 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

216 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Словачке Републике 
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 
Словачке Републике 
Републици Србији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

217 Закључак о прихватању 
Платформе за посету 
председника Владе 
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 Платформа за 
посету председника Владе 
Румуније Републици 
Србији  

 
 

НЕ  09. 2018.  

218 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

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. 2018.  

219 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Државе Катар о укидању 
виза за носиоце 
дипломатских 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 Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Државе 
Катар о укидању виза за 
носиоце дипломатских и 
специјалних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

525 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

специјалних пасоша 

220 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Државе Брунеј Дарусалам 
о укидању виза на све 
врсте 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Државе 
Брунеј Дарусалам о 
укидању виза на све врсте 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

221 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

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. 2018.  

222 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Малезије о 
укидању виза на све врсте 
путних исправа  

 
 

НЕ  10. 2018.  

223 Закључак о прихватању  
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Краљевине Бутан 
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 Бутан 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

224 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе  
Сент Винсент о укидању 
виза за носиоце свих врста 
пасоша државе   

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 државе 
Сент Винсент о укидању 
виза за носиоце свих врста 
пасоша државе 

 
 

НЕ  10. 2018.  

225 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије  и Владе   
Колумбија о укидању виза 
за носиоце свих врста 
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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се   Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије  и Владе   
Колумбија о укидању виза 
за носиоце свих врста 
пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  

226 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума  између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Парагвај о  
укидању виза за носиоце 
свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума  
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Парагвај о  укидању виза 
за носиоце свих врста 
пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  

227 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

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. 2018.  
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228 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

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. 2018.  

229 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете државног 
саветника и министра 
иностраних послова 
Републике Мјанмарске 
Уније 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 саветника и 
министра иностраних 
послова Републике 
Мјанмарске Уније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

230 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума  између Владе 
Републике Србије и државе 
Јамајка о  укидању виза за 
носиоце свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума  
између Владе Републике 
Србије и државе Јамајка о  
укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  

231 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Боливарске 
Републике Венецуеле о 
укидању виза за носиоце 
обичних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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232 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Омана о 
укидању виза за носиоце 
дипломатских и службених 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

233 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Грузије 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Грузије о 
укидању виза за носиоце 
обичних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

234 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Јерменије 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Јерменије 
о укидању виза за носиоце 
обичних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

235 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Индије 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Индије о укидању виза за 
носиоце обичних пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

236 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Републике Србије и Владе 
Републике Боливије о 
укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Србије и Владе Републике 
Боливије о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша  

237 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Маурицијус о 
укидању виза за носиоце 
свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Маурицијус о укидању виза 
за носиоце свих врста 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

238 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Азербејџана о укидању 
виза за носиоце свих врста 
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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе 
Азербејџана о укидању 
виза за носиоце свих врста 
пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

239 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Сент. Винсент и Гренадини 
о укидању виза за носиоце 
свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Св. 
Винцент и Гренадини о 
укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

240 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, 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Јамајке о 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Јамајке о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша 

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

укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша  

241 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Барбадоса о укидању виза 
за носиоце свих врста 
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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Барбадоса 
о укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

242 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Бахама о укидању виза за 
носиоце свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Бахама о 
укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

243 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Краљевине Бутан 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Краљевине 
Бутан о укидању виза за 
носиоце дипломатских и 
службених пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  

244 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Државе Палестине о 
укидању виза за носиоце 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Државе 
Палестине о укидању виза 
за носиоце дипломатских, 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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дипломатских, службених и 
специјалних пасоша  

7/14-УС и 44/14) службених и специјалних 
пасоша  

245 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. 2018.  

246 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра иностраних 
послова Републике Србије 
земљама Југоисточне Азије 
(Републици Индонезији, 
Републици Сингапур, 
Краљевини Камбоџи, 
Краљевини Тајланд, 
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 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра 
иностраних послова 
Републике Србије 
земљама Југоисточне 
Азије (Републици 
Индонезији, Републици 
Сингапур, Краљевини 
Камбоџи, Краљевини 
Тајланд, Малезији)  

 
 

НЕ  10. 2018.  

247 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Етиопије 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Етиопије о укидању виза за 
носиоце дипломатских и 
службених пасоша  

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

532 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

248 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

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. 2018.  

249 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

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. 2018.  

250 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и државе 
Барбадос о укидању виза 
за носиоце свих врста 
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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се  Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и државе Барбадос 
о укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  

251 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
спољних послова 
Краљевине Камбоџе 
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 
Камбоџе Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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252 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије   и 
Републике Тринидад и 
Тобаго о укидању виза за 
носиоце свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије   и Републике 
Тринидад и Тобаго о 
укидању виза за носиоце 
свих врста пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  

253 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и државе 
Бахами о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша 
државе Бахами 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Одлука Владе 
Републике Србије и државе 
Бахами о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша 
државе Бахами 

 
 

НЕ  10. 2018.  

254 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Парагвај о укидању виза  

 
 

НЕ  10. 2018.  

255 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Републике 
Колумбије о укидању виза  

 
 

НЕ  10. 2018.  

256 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Прихвата се Платформа за 
учешће на Састанку 
министара спољних 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Састанку министара 
спољних послова 
Вишеградске групе и 
Западнобалканске 
шесторке  

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

послова Вишеградске групе 
и Западнобалканске 
шесторке - разматрање 
регионалних питања и 
могућности за унапређење 
односа две регионалне 
групе, а у светлу јачања 
подршке процесу европске 
интеграције западног 
Балкана  

257 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Источне Републике Уругвај 
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 Источне 
Републике Уругвај 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

258 Закључак  о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије 
очувања и јачања односа 
матичне државе и 
дијаспоре и матичне 
државе и Срба у региону 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14)  

Предлог Акционог плана 
дефинише програмске 
активности органа 
надлежног за сарадњу са 
дијаспором и Србима у 
региону у циљу заштите 
права и интереса 
припадника дијаспоре и 
Срба у региону и очувања 
националног и културног 
идентитета дијаспоре и 
Срба у региону.  

 
 

НЕ  10. 2018.  

259 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра иностраних 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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иностраних послова 
Источне Републике Уругвај 
Републици Србији 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

послова Источне 
Републике Уругвај 
Републици Србији  

260 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Словачке Републике 
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 
Словачке Републике 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

261 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Краљевини Холандији  

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

 
 

НЕ  10. 2018.  

262 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Естонији  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Естонији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

263 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра 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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Краљевини Холандији  7/14-УС и 44/14) Краљевини Холандији  

264 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Парагвај 
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 Парагвај 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

265 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Републике Парагвај 
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 
Парагвај Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

266 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Бахама 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 Бахама Републици 
Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

267 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Бахама 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 
Бахама Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

268 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

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

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 

 НЕ  10. 2018.  
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приликом посете министра 
иностраних послова 
Барбадоса Републици 
Србији 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

посете министра 
иностраних послова 
Барбадоса Републици 
Србији  

 

269 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Јамајке 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 
Јамајке Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

270 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Барбадоса 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 Барбадоса 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

271 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. 2018.  

272 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Литваније 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 
Литваније Републици 
Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

538 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

273 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Вишенационалне Државе 
Боливије 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 Вишенационалне 
Државе Боливије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

274 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Јамајке 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 Јамајке Републици 
Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

275 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова 
Вишенационалне Државе 
Боливије 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 Вишенационалне 
Државе Боливије 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

276 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Естонији  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Естонији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

277 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 

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

Прихвата се Платформа за 
разговоре председника 

 НЕ  10. 2018.  



  

539 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

председника Владе 
Републике Србије 
приликом посете 
Републици Хрватској 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Владе Републике Србије 
приликом посете 
Републици Хрватској  

 

278 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
Румунији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

279 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Социјалистичкој 
Републици Вијетнам, са 
седиштем у Хо Ши Мину, 
на челу са почасним 
конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 – 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 
44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Социјалистичкој Републици 
Вијетнам, са седиштем у 
Хо Ши Мину  

 
 

НЕ  10. 2018.  

280 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Источној 
Републици Уругвај, са 
седиштем у Монтевидеу, 
на челу са почасним 
конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Источној Републици 
Уругвај, са седиштем у 
Монтевидеу  

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

540 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

44/14) 

281 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе Јапана 
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 
Јапана Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

282 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
иностраних послова Босне 
и Херцеговине 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 Босне и 
Херцеговине Републици 
Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

283 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије  и 
Републике Еквадор 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије  и Републике 
Еквадор о укидању виза за 
носиоце обичних пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  

284 Закључак о утврђивању 
Основе за закључивање 
Споразума између Владе 
Републике Србије и 
Републике Панаме о 
укидању виза за носиоце 
свих врста 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, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Утврђује се Основа за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Републике 
Панаме о укидању виза за 
носиоце свих врста пасоша 

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

541 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

285 Одлука о отварању 
Конзулата Републике 
Србије у Краљевини 
Тајланд, са седиштем у 
Патаји, на челу са 
почасним конзулом  

Члан 23. став 1. Закона о 
спољним пословима 
(„Службени гласник РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 – 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 
44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Краљевини Тајланд, са 
седиштем у Патаји  

 
 

НЕ  10. 2018.  

286 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Финској  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Финској  

 
 

НЕ  10. 2018.  

287 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете министра 
спољних послова 
Републике Словеније 
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 и 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
министра спољних послова 
Републике Словеније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  10. 2018.  

288 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника 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 Платформа за 
разговоре приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Турској  

 
 

НЕ  10. 2018.  



  

542 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

289 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Финској  

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Републици Финској  

 
 

НЕ  10. 2018.  

290 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
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 Републике Србије и 
министра спољних послова 
Краљевини Шведској  

 
 

НЕ  10. 2018.  

291 Закључак о усвајању 
Извештаја о учешћу 
делегације Републике 
Србије на 73. заседању 
Генералне скупштине УН у 
Њујорку 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 68/12–УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
учешћу делегације 
Републике Србије на 73. 
заседању Генералне 
скупштине УН у Њујорку  

 
 

НЕ  10. 2018.  

292 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе 
Републике Србије и 
министра спољних послова 
Краљевини Шведској  

 
 

НЕ  10. 2018.  

293 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

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

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 

 НЕ  11. 2018.  



  

543 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
Републици Турској 

РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

посете председника Владе 
Републике Србије 
Републици Турској  

 

294 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
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 
разговорима приликом 
посете председника Владе 
Републике Србије 
Републици Бугарској  

 
 

НЕ  11. 2018.  

295 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
током четврте/пете 
заједничке седнице Владе 
Републике Србије и Владе 
Мађарске у 
Будимпешти/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 Платформа за 
разговоре током 
четврте/пете заједничке 
седнице Владе Републике 
Србије и Владе Мађарске у 
Будимпешти/Београду  

 
 

НЕ  11. 2018.  

296 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети 
председника Владе 
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 
посети председника Владе 
Румуније Републици 
Србији  

 
 

НЕ  11. 2018.  

297 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председавајућег Савета 
министара Босне и 
Херцеговине 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, 

Прихвата се Платформа за 
разговоре приликом посете 
председавајућег Савета 
министара Босне и 
Херцеговине Републици 

 
 

НЕ  11. 2018.  



  

544 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Србији  7/14-УС и 44/14) Србији  

298 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
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 председника Владе 
Краљевине Норвешке 
Републици Србији  

 
 

НЕ  11. 2018.  

299 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра иностраних 
послова Републике Србије 
земљама Југоисточне Азије 
(Републици Индонезији, 
Републици Сингапур, 
Краљевини Камбоџи, 
Краљевини Тајланд, 
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 иностраних 
послова Републике Србије 
земљама Југоисточне 
Азије (Републици 
Индонезији, Републици 
Сингапур, Краљевини 
Камбоџи, Краљевини 
Тајланд, Малезији)  

 
 

НЕ  11. 2018.  

300 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Краљевини Белгији  

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

 
 

НЕ  11. 2018.  

301 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 
посете председника Владе 

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

председника Владе 
Краљевине Норвешке 
Републици Србији  

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Краљевине Норвешке 
Републици Србији  

302 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Краљевине Бутана 
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 
Краљевине Бутана 
Републици Србији  

 
 

НЕ  11. 2018.  

303 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете државног 
саветника и министра 
иностраних послова 
Републике Мјанмарске 
Уније 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 државног саветника 
и министра иностраних 
послова Републике 
Мјанмарске Уније 
Републици Србији  

 
 

НЕ  11. 2018.  

304 Закључак Владе о 
прихватању Платформе за 
учешће делегације 
Републике Србије на 
Министарском састанку 
ОЕБС у Риму 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/08, 68/12–УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14),  

Прихвата се Платформа за 
учешће делегације 
Републике Србије на 
Министарском састанку 
ОЕБС у Риму  

 
 

НЕ  11. 2018.  

305 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. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

306 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Литваније 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 
Литваније Републици 
Србији  

 
 

НЕ  11. 2018.  

307 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. 2018.  

308 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. 2018.  

309 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Краљевини Белгији  

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

 
 

НЕ  11. 2018.  

310 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
председника Владе 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-

Прихвата се Платформа за 
учешће председника Владе 
Републике Србије на 

 
 

НЕ  11. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије на 
Састанку шефова држава и 
влада Централно-европске 
иницијативе  

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Састанку шефова држава и 
влада Централно-европске 
иницијативе - разматрање 
мултилатералних питања и 
могућности за унапређење 
укупних односа  

311 Закључак о прихватању 
Извештаја о четвртој/петој 
заједничкој седници Владе 
Републике Србије и Владе 
Мађарске у 
Београду/Београду (AP) 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
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 
четвртој/петој заједничкој 
седници Владе Републике 
Србије и Владе Мађарске у 
Будимпешти/Београду (AP)  

 
 

НЕ  12. 2018.  

312 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
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 председника Владе 
Народне Републике Кине 
Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

313 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Кореје 
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 Кореје 
Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

314 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председавајућег Савета 
министара Босне 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, 

Прихвата се Извештај о 
разговорима приликом 
посете председавајућег 
Савета министара Босне и 
Херцеговине Републици 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Херцеговине Републици 
Србији  

7/14-УС и 44/14) Србији  

315 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Кореје 
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 Кореје 
Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

316 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете 
председника Владе 
Републике Србије 
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 
разговорима приликом 
посете председника Владе 
Републике Србије 
Републици Хрватској  

 
 

НЕ  12. 2018.  

317 Закључак о прихватању 
Платформе за разговоре 
приликом посете 
председника Владе 
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 
председника Владе 
Народне Републике Кине 
Републици Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

318 Закључак о прихватању 
Платформе за посету првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије 
Републици Италији (Трст 
или Рим) ради 
потписивања Споразума о 
сарадњи и заједничким 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Италији (Трст 
или Рим) ради 
потписивања Споразума о 
сарадњи и заједничким 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

активностима Републике  
Србије и Аутономне регије 
Фриули Венеција Ђулија  

активностима Републике 
Србије и Аутономне регије 
Фриули Венеција Ђулија  

319 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 РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Републици Турској, са 
седиштем у Бурси  

 
 

НЕ  12. 2018.  

320 Одлука о отварању 
Канцеларије Генералног 
конзулата Републике 
Србије у Бањалуци са 
седиштем у Требињу и 
конзуларним подручјем 
које обухвата територије 
општина Требиње, 
Невесиње, Љубиње, 
Берковићи, Гацко, Билећа и 
Источни Мостар; 

Члан 43. став 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 
7/14 – УС) 

Отвара се Канцеларија 
Генералног конзулата 
Републике Србије у 
Бањалуци са седиштем у 
Требињу и конзуларним 
подручјем које обухвата 
територије општина 
Требиње, Невесиње, 
Љубиње, Берковићи, 
Гацко, Билећа и Источни 
Мостар  

 
 

НЕ  12. 2018.  

321 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 РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РСˮ, 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Мексику, са седиштем у 
Тихуани  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

бр. 55/05, 71/05-исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

322 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 РСˮ, 
бр. 116/07, 126/07 - 
исправка и 41/09) и члан 
43. 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 и 44/14) 

Отвара се Конзулат 
Републике Србије на челу 
са почасним конзулом у 
Савезној Републици 
Нигерији, са седиштем у 
Порт Харкуру  

 
 

НЕ  12. 2018.  

323 Закључак о прихватању 
Извештаја о посети 
министра спољних послова 
Републике Словеније 
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 и 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

Прихвата се Извештај о 
посети министра спољних 
послова Републике 
Словеније Републици 
Србији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

324 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
приликом посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
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 
разговорима приликом 
посете првог 
потпредседника Владе и 
министра спољних послова 
Републике Србије Румунији  

 
 

НЕ  12. 2018.  

325 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 

Прихвата се Платформа за 
разматрање актуелних 
политичких питања у 
оквиру дијалога Републике  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

послова Републике Србије 
на састанку у оквиру 
дијалога између Београда 
и Приштинe 

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

Србије и Привремених 
институција КиМ под 
покровитељством ЕУ  

326 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на састанку Савета за 
стабилизацију и 
придруживање Републике 
Србије и 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 
учешће на састанку Савета 
за стабилизацију и 
придруживање Републике 
Србије и ЕУ - разматрање 
политичко-економских 
питања у домену примене 
Споразума о стабилизацији 
и придруживању  

 
 

НЕ  12. 2018.  

327 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 
првог потпредседника 
Владе и министра спољних 
послова Републике Србије 
на Међувладиној 
конференцији о 
приступању Републике 
Србије Европској унији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 на Међувладиној 
конференцији о 
приступању Републике 
Србије Европској унији у 
циљу отварања нових 
преговарачких поглавља у 
процесу приступања 
Републике  Србије 
Европској унији  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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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 изменама и допунама 
Правилника о условима и поступку 
додељивања нациналних 
признања у области односа 
матичне државе и дијаспоре, као и 
матичне државе и Срба у региону 

Члан 42. Закона о дијаспори и 
Србима у региону ("Службени 
гласник РС", број 88/09)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен  

2 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима и 
поступку додељивања средстава 
за суфинансирање пројеката 
организација дијаспоре и Срба у 
региону 

Члан 6. став 4. Закона о дијаспори 
и Србима у региону ("Службени 
гласник РС", број 88/09)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен 

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о садржају и 
евиденције организација у 
дијаспори и евиденције 
организација Срба у региону 

Члан 40. став 4. Закона о 
дијаспори и Србима у региону 
("Службени гласник РС", број 
88/09)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен 

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 

Влада   01  1.690.809.000 RSD   
 

Унапређена укупна позиција 
Републике Србије на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

послова (АП) међународној сцени 

1.ПК.1 Билатерални, 
мултилатерални и 
конзуларни послови  

Влада   
 

01  21.500.000 RSD   
 

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  367.200.000 RSD   
 

Измирене обавезе Републике 
Србије на име чланства у 
међународним 
организацијама 

1.ПК.3 Администрација и 
управљање 

Влада   
 

01  1.302.109.000 RSD   
 

Обезбеђење несметаног 
обављања послова из 
делокруга надлежности 
Министарства спољних 
послова 

2 Дипломатско-
конзуларни послови у 
иностранству (АП) 

Влада   01  5.481.098.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
адекватно функционисање и 
спровођење редовних 
активности дипломатско-
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

конзуларних представништава 

2.ПК.1 Изградња ДКП у 
Канбери 

Влада   
 

01  20.000.000 RSD   
 

Прибављање објекта у својину 
Републике Србије путем 
изградње представља начин 
трајног решавања смештаја 
ДКП Републике Србије у 
Канбери на целисходан, 
реално остварљив и 
економски исплатив начин 

2.ПК.2 Прибављање 
непокрености за 
потребе ДКП у Скопљу 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Прибављање објекта у својину 
Републике Србије путем 
куповине односно надоградње 
представља начин трајног 
решавања смештаја ДКП 
Републике  Србије у Скопљу 
на целисходан, реално 
остварљив и економки 
исплатив начин 

2.ПК.3 Подршка 
функционисању 
дипломатско-
конзуларних 
представништава (АП) 

Влада   
 

01  3.936.396.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
адекватно функционисање и 
спровођење редовних 
активности дипломатско-
конзуларних 
представништава; Пружена 
конзуларна заштита српским 
грађанима у иностранству; 
унапређен положај дијаспоре 

2.ПК.4 Обнова возног парка за 
потребе дипломатско 

Влада   01  117.000.000 RSD   
 

Повећање безбедности и 
рационализација трошкова 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

конзуларних 
представништава, 
редовно одржавање 
возног парка, 
сервисирање и 
поправке, осигурање 
возила 

 експлоатације и одржавања 
возила у дипломатско - 
конзуларним 
представништвима 

2.ПК.5 Капитално и текуће 
одржавање објеката и 
опреме дипломатско-
конзуларних 
представништава 

Влада   
 

01  363.100.000 RSD   
 

Стварање материјално-
техничких услова за 
функционисање дипломатско-
конзуларних представништава 

2.ПК.6 Закуп пословних 
објеката дипломатско-
конзуларних 
представништава 

Влада   
 

01  615.000.000 RSD   
 

Економично коришћење и 
управљање пословним 
објектима који се закупљују за 
потребе дипломатско - 
конзуларних представништава 
Републике Србије 

2.ПК.7 Закуп резиденцијалних 
објеката дипломатско-
конзуларних 
представништава 

Влада   
 

01  279.602.000 RSD   
 

Економично коришћење и 
управљање резиденцијалним 
објектима који се закупљују за 
потребе дипломатско - 
конзуларних представништава 
Републике Србије 

3 Сарадња са дијаспором 
и Србима у региону (АП) 

Орган   01  165.010.000 RSD   
 

Побољшан положај и интерес 
дијаспоре и Срба у региону; 
Јачање међусобног поверења 
матице и дијаспоре; Увећан 
број организација дијаспоре и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Срба у региону које сарађују 
са матичном 
државом.;подржан процес 
остваривања бирачког права у 
иностранству 

3.ПА.1 Заштита права и 
интереса припадника 
дијаспоре и Срба у 
региону (АП) 

Орган   
 

01  57.430.000 RSD   
 

Унапређена комуникација и 
размена информација са 
дијаспором и Србима у 
региону; Јачање 
институционалног оквира за 
сарадњу са дијаспором и 
Србима у региону. 
Организовани и подржани 
пројекти професионалне 
едукације, информативно- 
правне помоћи  

3.ПА.2 Очување националног и 
културног идентитета 
дијаспоре и Срба у 
региону (АП) 

Орган   
 

01  107.580.000 RSD   
 

Увећан број обезбеђених и 
послатих књига, уџбеника и 
дидактичких средстава;  
Организовани едукативни 
кампови и летње школе. Већа 
видљивост аутора и уметника 
из дијаспоре и региона у 
матичној држави 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

2. Министар Јадранка Јоксимовић 

3. Делокруг На основу члана 13. а Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 
96/15 - др. закон и 62/17), Министарство за европске интеграције обавља послове државне управе и 
са њима повезане стручне послове који се односе на: координацију, праћење и извештавање у вези 
са процесом придруживања и приступања Европској унији; координацију приступних преговора са 
Европском унијом и рада тела основаних за потребе преговора; усмеравање рада Преговарачког 
тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији и давање обавезних 
инструкција и упутстава, сходно политици Владе; аналитичку подршку раду Преговарачког тима; 
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 припреме и спровођења Националног програма за 
усвајање правних тековина Европске уније; координацију сарадње органа државне управе са 
Европском комисијом и другим стручним телима Европске уније, као и сарадњу у процесу 
придруживања и приступања са институцијама Европске уније, државама чланицама, кандидатима и 
потенцијалним кандидатима; 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; 
успостављање и развој система за коришћење структурних и кохезионих фондова Европске уније; 
припрему докумената којим се дефинишу развојни циљеви и приоритети за финансирање из 
структурних и кохезионих фондова Европске уније; праћење спровођења, вредновање и извештавање 
о спровођењу програмских докумената финансираних из структурних и кохезионих фондова Европске 
уније; координацију процеса селекције и приоритизације инфраструктурних пројеката за 
финансирање из средстава Европске уније и осталих извора; координaцију програмирања ИПА 
средстава, као и идентификацију средстава и утврђивање приоритета за финансирање из ИПА 
средстава и средстава међународне помоћи; праћење и извештавање о реализацији ИПА средстава 
и средстава међународне помоћи у сврху испуњавања стратешких развојних приоритета; 
организацију процеса вредновања спровођења ИПА програма; координацију међународне 
билатералне и мултилатералне донаторске помоћи Републици Србији; руковођење оперативном 
структуром и националним телом за програме прекограничне и транснационалне сарадње; 
учествовање у заједничким одборима за праћење и усмеравање рада заједничких одбора за праћење 
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програма, као и рада заједничких техничких секретаријата за програме прекограничне сарадње на 
територији Републике Србије; координирање 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; 
координацију и спровођење обуке из области Европске уније. Министарство за европске интеграције 
остварује сарадњу са Мисијом Републике Србије при Европској унији у процесу придруживања и 
приступања Европској унији, као и 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, као и друге послове из области придруживања и приступања 
Европској унији. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
испуњавање захтева који 
произлазе из кохезионе 
политике ЕУ 

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) 

Као мерило за отварање 
поглавља 22, предвиђено 
извештајем са скрининга 
Акциони план треба јасно 
да утврди циљеве и 
временски оквир како би се 
достигли захтеви који 
произлазе из Кохезионе 
политике ЕУ  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Уредба о спровођењу 
програма прекограничне и 
транснационалне сарадње 
са државама чланицама ЕУ 
у Републици Србији у 

Члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05, 
101/07, 65/08, 16/11, 72/12 

Утврђивање улога и односа 
између институција у 
Републици Србији 
неопходних за спровођење 
програма прекограничне и 

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ 01. 2018.  



  

559 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

оквиру Инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА 
II) за период 2014-2020. 
године 

и 44/14) транснационалне сарадње 
са државама чланицама 
Европске уније  

3 Закључак о усвајању 
Oперативног плана за 
спровођење Акционог 
плана за испуњавање 
захтева који произлазе из 
кохезионе политике ЕУ 

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) 

Оперативни план за 
спровођење Акционог 
плана за испуњавање 
захтева који произлазе из 
кохезионе политике ЕУ 
детаљније приказује 
активности које је 
неопходно предузети како 
би се испуниле мере из 
Акционог плана, као и 
временски оквир, 
одговорне/партнерске 
институције, као и 
финансијску процену истих  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  01. 2018.  

4 Закључак о усвајању 
текста Билатералног 
споразума између Владе 
Републике Србије и Владе 
Републике Македоније за 
прекогранични програм 
Србија – Македонија у 
оквиру компоненте ИПА II 
за период 2016-2020. 
година 

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) 

Споразумом се дефинише 
однос две партнерске 
земље које учествују у 
спровођењу програма и 
употреба одобрених 
средстава из 
претприступног 
инструмента ИПА II за део 
Акционог програма за 2016. 
и 2017. годину  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ 01. 2018.  

5 Закључак о усвајању 
Финансијског споразуму 
између Европске комисије 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05, 

Споразумом се дефинише 
употреба одобрених 
средстава претприступног 

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  01. 2018.  



  

560 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и Владе Републике Србије 
о Акционом програму за 
ИПА 2017 – директно 
управљање ("АП") 

101/07, 65/08, 16/11, 72/12 
и 44/14) 

инструмента ИПА II за део 
Акционог програма за 2017. 
годину који се спроводи по 
дирекном управљању  

 

6 Закључак о прихватању 
Платформе за наступ 
Републике Србије на 
Међународној 
конференцији о 
приступању РС ЕУ 

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) 

Прихватање Закључка о 
прихватању Платформе за 
наступ Републике Србије 
на Међународној 
конференцији о 
приступању РС ЕУ  

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 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

НЕ  01. 2018.  

7 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Националног програма за 
усвајање правних тековина 
ЕУ (НПАА) за тромесечни 
период јануар – март 2018. 
године 

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) 

Прихватање Извештаја о 
спровођењу Националног 
програма за усвајање 
правних тековина ЕУ 
(НПАА) за тромесечни 
период  

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 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

НЕ  04. 2018.  

8 Закључак о усвајању 
текста Финансијског 
споразума између Владе 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05, 

Координација и учешће у 
припреми измена текста 
Финансијског споразума 

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  05. 2018.  



  

561 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије, 
Европске комисије и 
Мађарске о финансирању 
Интеррег V-Б Дунав 
програма транснационалне 
сарадње за период 2014-
2020. године, у оквиру 
Инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА 
II) 

101/07, 65/08, 16/11, 72/12 
и 44/14) 

између Владе Републике 
Србије, Европске комисије 
и Мађарске о финансирању 
Интеррег V-Б Дунав 
програма транснационалне 
сарадње за период 2014-
2020. године, у оквиру 
Инструмента за 
претприступну помоћ (ИПА 
II)  

 

9 Закључак о усвајању 
текста Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије, 
Европске комисије и 
Републике Италије о 
финансирању Интеррег V-
Б Јадранско-јонског 
програма транснационалне 
сарадње (АДРИОН) за 
период 2014-2020 

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) 

Координација и учешће у 
припреми измена текста 
Финансијског споразума 
између Владе Републике 
Србије, Европске комисије 
и Републике Италије о 
финансирању Интеррег V-
Б Јадранско-јонског 
програма транснационалне 
сарадње (АДРИОН) за 
период 2014-2020  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  05. 2018.  

10 Закључак о одређивању 
институција и именовању 
лица за спровођење 
кохезионе политике  

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) 

Закључком ће бити 
одређена одговорна тела и 
именована лица у 
Републици Србији за 
спровођење кохезионе 
политике  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  06. 2018.  

11 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Националног програма за 
усвајање правних тековина 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05, 
101/07, 65/08, 16/11, 72/12 

Прихватање Извештаја о 
спровођењу Националног 
програма за усвајање 
правних тековина ЕУ 

Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и 
њихових држава чланица, са 

НЕ 07. 2018.  



  

562 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

ЕУ (НПАА) за тромесечни 
период април – јун 2018. 
године 

и 44/14) (НПАА) за тромесечни 
период  

једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

12 Закључак о усвајању 
Амандманa број тринаест 
на Споразум о помоћи 
између Републике Србије и 
Сједињених Америчких 
Држава за конкурентнију 
тржишну економију 

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) 

Споразумом се дефинише 
употреба средстава 
донације Владе САД за 
конкурентнију тржишну 
економију  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  

13 Закључак о усвајању 
Финансијског споразуму 
између Европске комисије 
и Владе Републике Србије 
о Акционом програму за 
ИПА 2017 – подршка 
сектору енергетике 

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) 

Споразумом се дефинише 
употреба одобрених 
средстава претприступног 
инструмента ИПА II за део 
Акционог програма за 2017. 
годину у сектору 
енергетике  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  

14 Закључак о усвајању 
Финансијског споразуму 
између Европске комисије 
и Владе Републике Србије 
о Акционом програму за 
ИПА 2017 – индиректно 
управљање ("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) 

Споразумом се дефинише 
употреба одобрених 
средстава претприступног 
инструмента ИПА II за део 
Акционог програма за 2016. 
годину који се спроводи по 
индирекном управљању  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  



  

563 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

15 Закључак о усвајању 
Финансијског споразуму 
између Европске комисије 
и Владе Републике Србије 
о Акционом програму за 
ИПА 2017 - подршка 
сектору животне средине 

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) 

Споразумом се дефинише 
употреба одобрених 
средстава претприступног 
инструмента ИПА II за део 
Акционог програма за 2017. 
годину у сектору животне  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  

16 Закључак о усвајању 
Амандманa број једанаест 
на Споразум о помоћи 
између Републике Србије и 
Сједињених Америчких 
Држава за боље 
функционисање управе 

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) 

Споразумом се дефинише 
употреба средстава 
донације Владе САД за 
боље функционисање 
управе  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  

17 Закључак о усвајању 
Споразума о привредно-
техничкој сарадњи између 
Владе Републике Србије и 
Владе Народне Републике 
Кине 

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) 

Споразумом се дефинише 
употреба средстава 
донације Владе САД за 
конкурентнију тржишну 
економију  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  

18 Закључак о усвајању 
измена и допуна документа 
Национални приоритети за 
међународну развојну 
помоћ 2014-2017 са 
пројекцијама до 2020. 
године 

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) 

Изменама и допунам ће се 
дефинисати приоритетне 
мере и активности за 
финансирање из средстава 
међународне развојне 
помоћи до 2020. године  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  08. 2018.  

19 Закључак о прихватању 
Платформе за учешће 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 

Прихватање Платформе за 
учешће представника 

Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 

НЕ  10. 2018.  



  

564 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

представника Републике 
Србије на састанку Савета 
за стабилизацију и 
придруживање 

РС", бр. 55/05, 71/05, 
101/07, 65/08, 16/11, 72/12 
и 44/14) 

Републике Србије на 
састанку Савета за 
стабилизацију и 
придруживање  

Европских заједница и 
њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике 
Србије, са друге стране 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

20 Закључак о прихватању 
Извештаја о спровођењу 
Националног програма за 
усвајање правних тековина 
ЕУ (НПАА) за тромесечни 
период јул- - септембар 
2018. године 

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) 

Прихватање Извештаја о 
спровођењу Националног 
програма за усвајање 
правних тековина ЕУ 
(НПАА) за тромесечни 
период  

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 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

НЕ 10. 2018.  

21 Закључак о усвајању 
текста Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије и 
Европске комисије за 
програм прекограничне 
сарадње Србија - 
Македонија у оквиру 
компоненте прекограничне 
сарадње Инструмента 

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) 

Координација и учешће у 
припреми текста и 
закључивању Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије и 
Европске комисије за 
програм прекограничне 
сарадње Србија - 
Македонија у оквиру 
компоненте прекограничне 

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

претприступне помоћи, за 
2017. годину 

сарадње Инструмента 
претприступне помоћи, за 
2017. годину  

22 Закључак о усвајању 
текста Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије и 
Европске комисије за 
програм прекограничне 
сарадње Србија - Црна 
Гора у оквиру компоненте 
прекограничне сарадње 
Инструмента 
претприступне помоћи, за 
2017. годину 

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) 

Координација и учешће у 
припреми текста и 
закључивању Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије и 
Европске комисије за 
програм прекограничне 
сарадње Србија - Црна 
Гора у оквиру компоненте 
прекограничне сарадње 
Инструмента 
претприступне помоћи, за 
2017. годину  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  10. 2018.  

23 Закључак о усвајању 
текста Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије и 
Европске комисије за 
програм прекограничне 
сарадње Србија - Босна и 
Херцеговина у оквиру 
компоненте прекограничне 
сарадње Инструмента 
претприступне помоћи, за 
2017. годину 

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) 

Координација и учешће у 
припреми текста и 
закључивању Финансијског 
споразума између Владе 
Републике Србије и 
Европске комисије за 
програм прекограничне 
сарадње Србија - Босна и 
Херцеговина у оквиру 
компоненте прекограничне 
сарадње Инструмента 
претприступне помоћи, за 
2017. годину  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  10. 2018.  
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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 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 
 

01  320.856.000 RSD   
 

Допринето успешном вођењу 
приступних преговора са ЕУ 
2018-2020, успешном 
спровођењу НПАА 2018-2021, 
успешном спровођењу ССП; 
Унапређени капацитети за 
приступање ЕУ, посебно за 
вођење преговора са ЕУ; У 
процесу припреме српске 
верзије правних тековина ЕУ 
стручно редиговано 64.000 
страна правних тековина ЕУ 
до краја 2020. године. 

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 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

01  55.033.000 RSD   
 

Успешна координација 
институција у процесу 
европских интеграција, 
успешна координација, 
ажурирање и извештавање 
ради спровођења НПАА 2018-
2021, успешна координација 
спровођења ССП-а 

1.ПА.2 Припремљена 
национална верзије 
правних тековина ЕУ 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 

01  87.309.000 RSD   
 

Преведено укупно 61.000 
страна правних тековина ЕУ 
до краја 2018. године; 
Стручно редиговано укупно 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

("АП") стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Стратегија комуникације о 
приступању Републике Србије 
Европској унији 

48.000 страна до краја 2018. 
године; Стандардизовано 
укупно 24.000 стручних израза 
и термина до краја 2018. 
године; Технички унапређен 
процес превођења кроз 
надоградњу постојећег 
система  

2 Подршка ефективном 
коришћењу ИПА и 
развојне помоћи ("АП") 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

15  13.701.000 RSD   

05  3.720.000 RSD   

56  550.883.000 RSD   

01  249.067.000 RSD   
 

Унапређено 
планирање/програмирање 
међународне развојне 
помоћи; Унапређено праћење 
и извештавање о 
међународној помоћи  

2.ПА.1 Планирање, 
програмирање, праћење 
и извештавање о ЕУ 
средствима и развојној 
помоћи ("АП") 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

15  3.300.000 RSD   

01  89.274.000 RSD   
 

Спроведен годишњи процес 
програмирања ЕУ помоћи; 
Функионалан систем за 
праћење спровођења ИПА 
програма 

2.ПА.2 Планирање и 
програмирање и 
ефикасно спровођење 
програма прекограничне 
и транснационалне 
сарадње ("АП") 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  40.283.000 RSD   
 

Ефикасно коришћење и 
апсорпција средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње у 
оквиру инструмената за 
претприступну помоћ 

2.ПК.1 ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Бугарска - Србија - 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  7.260.000 RSD   

56  20.280.000 RSD   

15  294.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

техничка помоћ  територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекат треба да 
пружи подршку Националном 
телу програма и Заједничком 
надзорном одбору у 
програмирању, спровођењу и 
праћењу програма. Током 
2016. године извршено је 
оцењивање предлога 
пројеката у оквиру првог 
јавног позива. Одобрено је 36 
пројеката за финансирање 
који су уговорени у новембру 
2016. године. Током 2018. 
године ће се спроводити још 
33 пројеката, док се очекује да 
ће се из другог позива 
одобрити минимум 25 
пројеката који ће почети да се 
спроводе током 2019. године 

2.ПК.2 ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Румунија - Србија - 
техничка помоћ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  12.100.000 RSD   

56  19.960.000 RSD   

15  5.553.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекат треба да 
пружи подршку Националном 
телу програма и Заједничком 
одбору за праћење у 
програмирању, спровођењу и 
праћењу програма 

2.ПК.3 ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Мађарска- Србија - 
техничка помоћ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  7.570.000 RSD   

15  150.000 RSD   

01  14.520.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекат треба да 
пружи подршку Националном 
телу програма и Заједничком 
одбору за праћење у 
програмирању, спровођењу и 
праћењу програма 

2.ПК.4 ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Хрватска- Србија - 
техничка помоћ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  9.870.000 RSD   

01  12.100.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекат треба да 
пружи подршку Националном 
телу програма и Заједничком 
одбору за праћење у 
програмирању, спровођењу и 
праћењу програма 

2.ПК.5 ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Србија - Црна Гора - 
техничка помоћ 2007-
2013 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

15  712.000 RSD   

05  3.720.000 RSD   

01  1.300.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2007-2013. 
Такође пројекат је пружао 
подршку Оперативној 
структури програма и 
Заједничком одбору за 
праћење у програмирању и 
праћењу програма. Пројекат 
се завршава 06.07.2018. 
године, али ће се спроводити 
још 4 пројекта одобрена у 
оквиру трећег јавног позива за 
прикупљање предлога 
пројеката. У 2018. години ће 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

се спроводити још 4 пројекта 
одобрена у оквиру трећег 
јавног позива за прикупљање 
предлога пројеката 

2.ПК.6 Транснационални 
програм Дунав - 
техничка помоћ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  8.470.000 RSD   

56  7.170.000 RSD   

15  1.738.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекаттреба да 
пружи подршку Националном 
телу програма и Одбору за 
праћење у програмирању, 
спровођењу и праћењу 
програма 

2.ПК.7 Јадранско Јонски 
транснационални 
програм - техничка 
помоћ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  4.045.000 RSD   

01  4.840.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПА) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Такође пројекат треба да 
пружи подршку Националном 
телу програма и Одбору за 
праћење у програмирању, 
спровођењу и праћењу 
програма 

2.ПК.8 ИПА 2013 – Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014-2020 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  371.184.000 RSD   

01  41.201.000 RSD   
 

Ојачани технички и 
административни капацитети 
администрације у процесу 
европских интеграција, 
ефикасно управљање и 
апсорпција претприступних 
фондова Подршка европским 
интеграцијама и припрема 
пројеката за 2014-2020 се 
дели на : 1. Уговор о услугама 
за припрему инвестиционих 
пројеката 2. Уговор о 
услугама за подршку ИПА 
програмирању, обукама и 
припреми пројектне 
документација  

2.ПК.9 ИПА 2014 – Подршка за 
учешће у програмима 
ЕУ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  36.600.000 RSD   

01  366.000 RSD   
 

Јачање капацитета 
националних контакт тачака, 
надлежних органа Владе и 
потенцијалних апликаната у 
координацији, управљању, 
припреми и спровођењу ЕУ 
програма 

2.ПК.10 ИПА програм 
прекограничне сарадње 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 

56  35.025.000 RSD   

01  800.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Србија - Црна Гора и 
Србија - Босна и 
Херцеговина - техничка 
помоћ 2014-2020 

Европске уније 
 

апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПАII) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекат треба да 
пружи подршку Оперативним 
структурама у земљама 
учесницама оба програма и 
Заједничким надзорним 
одборима у програмирању и 
праћењу спровођења 
програма. Број пројеката који 
се реализују у току године 
зависи од процеса одабира 
пројеката за финансирање. У 
новембру 2017. године 
објављени су први јавни 
позиви у оба програма. 
Сходно томе, почетак 
реализације пројеката 
предвиђа се крајем 2018. 
године, а процена броја 
пројеката урађена је на 
основу расположивих 
средстава у оба јавна позива.  

2.ПК.11 ИПА програм 
прекограничне сарадње 
Србија - Македонија - 
техничка помоћ 2016-

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

56  8.669.000 RSD   

01  500.000 RSD   
 

Пројекат обезбеђује допринос 
ефикасном коришћењу и 
апсорпцији средстава 
намењених унапређењу 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2020  територијалне сарадње из 
инструмента за претприступну 
помоћ (ИПАII) Европске уније 
(ЕУ) у оквиру финансијске 
алокације опредељене 
програмом за финансијску 
перспективу 2014-2020. 
Такође пројекат треба да 
пружи подршку Оперативним 
структурама у земљама 
учесницама програма и 
Заједничком одбору за 
праћење у програмирању и 
праћењу спровођења 
програма Број пројеката који 
се реализују у току године 
зависи од процеса одабира 
пројеката за финансирање. 
Још није било објављених 
позива у оквиру овог 
програма. Планирано је 
објављивање првог позива 
током 2018. године Сходно 
томе, почетак реализације 
пројеката предвиђа се крајем 
2018. Године, а процена броја 
пројеката урађена је на 
основу расположивих 
средстава у оба јавна позива 

2.ПК.12 ИПА прекогранична 
сарадња – Фокална 
тачка - подршка 
управљању 
макрорегионалне 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  8.550.000 RSD   

01  8.470.000 RSD   
 

Пројекат треба да омогући и 
унапреди координацију у 
спровођењу циљева 
макрорегионалне стратегије 
за Јадранско-Јонски регион 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

стратегије за Јадранско-
јонски регион 

унапређењем 
институционалних капацитета 
јавне управе и кључних 
заинтересованих страна, као 
и да пружи подрушку у 
процесу спровођења 
заједничких приоритета. 
Ефикасно коришћење и 
апсорпција средстава 
намењених унапређењу 
територијалне сарадње у 
оквиру инструмената за 
претприступну помоћ 

2.ПК.13 ИПА 2014 – Помоћ 
приступању ЕУ 

Орган  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

56  21.960.000 RSD   

01  220.000 RSD   
 

Успешно спровођење и 
праћења спровођења грант 
шеме „Европско партнерство 
са општинама“ кроз пружање 
техничке подршке 
Министарству за европске 
интеграције и Сектору за 
уговарање и финансирање 
програма из средстава ЕУ 
Министарства финансија; 
Техничка подршка 
спровођењу и праћењу 
спровођења пројектних 
активности у оквиру грант 
шеме „Европско партнерство 
са општинама“ 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

2. Министар Младен Шарчевић 

3. Делокруг На основу члан 14. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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 ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд; ЈП "Нуклеарни објекти Србије" Винча, Београд; Центар за 
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јавних овлашћења промоцију науке, Београд; Фонд за иновациону делатност, Београд 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Предлог закона о пословној тајни (ЈР) Усклађивање са ЕУ прописом који 
је ступио на снагу 2016. године, и 
праћење механизама коришћења 
овог института заштите 
интелектуалне својине, као и 
дигитализација података који се 
воде о том праву  

 
 

ДА  03. 2018.  

2 Предлог закона о патентима (ЈР) Уређује се поступања органа 
државне управе у складу са 
прописима ЕУ, отклањање 
пропуста у закону из 2011. године, 
уређује се регистар заступника, 
поједностављује се и убрзава 
поступак по пријавама, и спроводи 
се дигитализација података који се 
воде о том поступку  

 
 

ДА  03. 2018.  

3 Предлог закона о посебним 
овлашћењима ради ефикасне 
заштите интелектуалне својине (ЈР) 

Уређује се поступања органа 
државне управе и организација 
којима је поверено вршење јавних 
овлашћења у односу на робе и 
услуге којима се повређује право 
интелектуалне својине, у вези и са 
прописима о општем управном 
поступку, о инспекцијским 
службама, о поступању органа на 

 
 

НЕ 03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

царини, као и дигитализација 
података који се воде о тим 
поступцима  

4 Предлог закона о жигу (ЈР) Усклађивање са Директивом 
2004/48/ЕЗ од 29. 4. 2004. и 
Директивом 2008/95/ЕЗ од 
29.10.2008, увођење опозиције у 
поступак по пријави жига, и 
спроводи се дигитализација 
података који се воде о том 
поступку  

 
 

ДА 03. 2018.  

5 Предлог закона о Националном 
оквиру квалификација Републике 
Србије 

Успостављање Националног 
оквира квалификација Србије – 
НОКС и омогућавање његове 
примене, као и утврђивање 
елемената стандарда 
квалификације, врсте, нивоа 
образовања, дескриптора знања, 
вештина, способности и ставова, 
процеса развоја квалификација, 
надлежности тела за предлагање, 
усвајање и сврставање 
квалификација и повезивање 
НОКС-а са Европским оквиром 
квалификација – ЕОК  

 
 

НЕ  03. 2018.  

6 Предлог закона о уџбеницима На нов начин се уређује поступак 
одобравања, финансирања, 
односно суфинансирања и 
издавања уџбеника  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

7 Предлог закона о ознакама 
географског порекла (и гарантовано 
традиционалним специјалитетима) 
(ЈР)  

Усклађивање са Директивом 
2004/48/ЕЗ од 29. априла 2004. 
године и одговарајућим 
одредбама Уредбе бр. 1151/2012 
од 21. 11. 2012. године о 
системима квалитета за 
пољопривредне и прехрамбене 
производе, као и установљење 
процедура уређења заштите тих 
права интелектуалне својине у 
сарадњи са министарством 
надлежним за пољопривреду, као 
и дигитализација података који се 
воде о тим правима  

 
 

НЕ  03. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ауторском и 
сродним правима 

Усклађивање са ЕУ Директивом 
2004/48/ЕЗ, Директивом 
2001/29/ЕЗ, Директивом 
2009/24/ЕЗ, Директивом 
2006/115/ЕЗ, Директивом 96/9/ЕЗ, 
Директивом 93/83/ЕЕЗ и 
Директивом 2011/77/ЕУ о 
изменама и допунама Директиве 
2006/116/ЕЗ  

 
 

ДА  03. 2018.  

9 Предлог закона о иновационој 
делатности (ЈР, ЕРП) 

Уводе се решења која омогућују 
укључивање иновационог система 
Републике Србије у Европски 
истраживачки простор и 
Иновациону унију, усмерен према 
истраживањима који за резултат 
имају иновативне производе и 
процесе који подстичу привредни и 
друштвени развој, отклањање 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

препрека приступу средствима 
финансирања из свих извора, 
омогућавање иновационих јавних 
набаки, смањење броја 
подзаконскиг аката, програмско 
финансирање у циклусима од 
једне и три године, подстицај 
трансферу технологија у 
привреду, укључивање 
министарства надлежног за 
привреду, Фонда за иновациону 
делатност, центара за трансфер 
технологија и Завода за 
интелектуалну својину у 
реализацију националног 
иновационог програма  

10 Предлог закона o потврђивању 
Додатног протокола уз Споразум 
између Социјалистичке Федеративне 
Републике Југославије и 
Међународне агенције за атомску 
енергију о примени гарантија у вези 
са Уговором о неширењу нуклеарног 
оружја 

Уговор о неширењу нуклеарног 
оружја у циљу спречавања 
ширења нуклеарног оружја и 
односне технологије, подстицање 
коришћења нуклеарне енергије 
искључиво у мирољубиве сврхе и 
ширење идеје разоружања. Уговор 
успоставља систем гарантија који 
је у надлежности Међународне 
агенције за атомску енергију 
(МААЕ)  

 
 

НЕ  03. 2018.  

11 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о топографијама 
полупроводничких производа 

Усклађивање са ЕУ Директивом 
бр. 87/54EEC од 16.12.1986. 
године  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

12 Предлог закона о регулисаним 
професијама и признавању 
професионалних квалификација 

Транспоновање Директиве о 
признавању стручних 
квалификација (celex 32005L0036), 
односно хармонизација правног 
система Републике Србије са 
правним системом ЕУ  

 
 

ДА  06. 2018.  

13 Предлог закона о професијама од 
посебног интереса за Републику 
Србију и условима за њихово 
обављање 

Пропис којим се прописује правни 
основ за утврђивање професија 
чије је обављање од посебног 
интереса за Републику за потребе 
признавања диплома у 
ЕНИЦ/НАРИЦ центру  

 
 

НЕ  06. 2018.  

14 Предлог закона о просветној 
инспекцији 

Предлогом закона се на посебан 
начин уређује инспекцијски надзор 
на свим нивоима образовања, у 
складу са одредбама Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15) који на 
општи начин уређује инспекцијски 
надзор  

 
 

НЕ  06. 2018.  

15 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о ученичком и 
студентском стандарду 

Усклађивање са новим законским 
решењима из Закона о основама 
система образовања и васпитања, 
Закона о високом образовању и 
Закона о дуалном образовању  

 
 

НЕ  10. 2018.  

16 Предлог закона о 
научноистраживачкој делатности 

Омогућава се интензивније 
укључивање истраживача у 
Европски истраживачки простор, 
развој модела финансирања 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

научноистраживачке делатности 
усклађен са реформом 
истраживачког система чији циљ је 
успостављање институционалног 
финансирања на принципима 
релевантности (уравнотежене 
комбинације пројектног и 
институционалног финансирања) и 
унапређење искоришћености 
резултата истраживања  

17 Предлог закона о финансирању 
високог образовања 

Овај закон је нужан како би се 
извршила промена начина 
финансирања високошколских 
установа који ће омогућити да се 
факултети финансирају по моделу 
заснованом на перформансама, а 
не на основу броја студената. 
Намера је да се финансирање 
високошколских установа врши се 
на основу посебних уговора 
(performance based contract-а) и 
реализованих циљева и резултата 
које високошколска установа 
оствари у одређеном периоду 

 
 

НЕ  12. 2018.  

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 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/2005, 71/2005 - 

Даје се сагласност на износ 
средстава која ће се, у 
складу са Законом о буџету 

 
 

НЕ  01. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

субвенције јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама за 2018. 
годину 

испр., 101/2007, 65/2008, 
16/2011, 68/2012 - одлука 
УС, 72/2012, 7/2014 - 
одлука УС и 44/2014) 

за 2018. годину, 
распоредити: Друштву са 
ограниченом одговорношћу 
Јединица за управљање 
пројектима у јавном 
секторуј, Фонду за 
иновациону делатност, ЈП 
Нуклеарни објекти Србије, 
Центру за промоцију науке 
и Научно-трхнолошком 
парку Београд 

2 Одлука о образовању 
комисије за развој и 
спровођење дуалног 
образовања 

Члан  40. став 1. Закона о 
дуалном образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 101/2017) 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)  

Образује се  комисија за 
развој и спровођење 
дуалног образовања, ради 
спровођења и 
унапређивање дуалног 
образовања и 
трогодишњих вредности 
остварених резултата  

 
 

НЕ  01. 2018.  

3 Закључак којим се Влада 
саглашава да, због 
блокаде рачуна основних и 
средњих школа на 
територији Републике 
Србије,јединице локалне 
самоуправе путем 
асигнације измирују 
обавезе према основним и 
средњим школама, по 
основу обавеза основних и 
средњих школа према 

Члан  54. став 11. 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, 
68/2015 - др. закон, 
103/2015 и 99/2016) и  члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05–исправка, 

Даје се сагласност да се 
изузетно, у тој календарској 
години, због блокаде 
рачуна школа, јединице 
локалне самоуправе путем 
асигнације измирују 
обавезе према основним и 
средњим школама на 
територији Републике 
Србије по основу обавеза 
основних и средњих школа 
према повериоцима за 

 
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

повериоцима и то за: певоз 
запоселних, солидарну 
помоћ запосленима, 
јубиларне награде, накнаде 
трошкова запослених 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

превоз запоселних, 
солидарну помоћ 
запосленима, исплату 
јубиларних награда 
запосленима, накнаде 
трошкова запослених  

4 Закључак којим се Влада 
саглашава да се 
принудном наплатом, због 
блокаде рачуна основних и 
средњих школа на 
територији Републике 
Србије, неће теретити 
средства за отпремнине 
запослених у основним и 
средњим школама, као и 
да се тим школама омогући 
отварање подрачуна 

Члан  48.став 5. Закона о 
платном промету 
("Службени лист СРЈ", бр. 
3/2002 i 5/2003 i "Службени 
гласник РС", бр. 43/2004, 
62/2006, 111/2009 - др. 
закон, 31/2011 и 139/2014 - 
др. закон)  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) 

Даје се сагласност да се 
изузетно, у тој календарској 
години, основним и 
средњим школама чији су 
рачуни у блокади, омогући 
отварање подрачуна ради 
исплате отпремнина 
запосленима који одлазе у 
пензију  

 
 

НЕ  02. 2018.  

5 Стратегија развоја 
интелектуалне својине у 
Републици Србији до 2021. 
године, са акционим 
планом (ЈР)  

Члан 45. 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) 

Стратегија има за циљ 
даље усаглашавање 
националног са европским 
законодавством и 
унапређење система 
координације у спровођењу 
права интелектуалне 
својине у складу са другом 
ревизијом НПАА  

 
 

НЕ 02. 2018.  

6 Закључак Владе о преносу 
средстава Фонду за 
иновациону делатност на 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС“ бр55/05, 71/05-

Обезбеђивање учешћа 
Републике Србије у Фонду 
за иновативна предузећа 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

име уплате дела 
контрибуције Републике 
Србије за учешће у Фонду 
за иновативна предузећа 
(ЕНИФ) у оквиру Програма 
за развој предузећа и 
иновације Западног 
Балкана (ЕДИФ) 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12- одлука УС, 
72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14) 

(ЕНИФ) и унапређење 
приступа финансирању за 
мала и средња предузећа  

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

Усвајање  Акционог плана 
за спровођење Стратегије 
научног и технолошког 
развоја Републике Србије 
за период од 2016. до 2020. 
године  

 
 

НЕ  03. 2018.  

8 Одлука о именовању 
чланова Националног 
савета за висoко 
образовање  

Члан 11. став 1. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Именовање чланова 
Националног савета у 
складу са Законом о 
високом образовању  

 
 

НЕ  03. 2018.  

9 Одлука о избору 
Националног просветног 
савета 

Члан  33. став 1. Закон о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) и члан 43. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 

Именовање председника и 
чланова Националног 
просветног савета  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

бр. 55/05, 71/05–исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

10 Одлука о избору Савета за 
стручно образовање и 
образовање одраслих 

Члан  35. став 2. Закон о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Именовање председника и 
чланова Савета за стручно 
образовање и образовање 
одраслих  

 
 

НЕ  03. 2018.  

11 Одлука о висини накнаде 
за рад за чланове Савета 
за стручно образовање и 
образовање одраслих 

Члан 32. став 7. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Утврђује се висина накнаде 
за рад чланова Савета за 
стручно образовање и 
образовање одраслих 

 
 

НЕ  03. 2018.  

12 Уредба о критеријумима за 
доношење мреже 
предшколских установа и 
основних школа 

Члан  104. став 8. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/17) и члан 42. став 
1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

Утврђују се критеријуми за 
доношење мреже 
предшколских установа и 
основних школа  

 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

13 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
докторских академских 
студија који се финансирају 
из буџета Републике 
Србије за високошколске 
установе чији је оснивач 
Република Србија у 
школској 2018/2019. години 

Члан  99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Утвтђује се број  студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република Србија 

 
 

НЕ  04. 2018.  

14 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
мастер академских студија 
који се финансирају из 
буџета Републике Србије 
за високошколске установе 
чији је оснивач Република 
Србија у школској 
2018/2019. години 

Члан  99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Утврђује се број студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република Србија 

 
 

НЕ  04. 2018.  

15 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
основних струковних 
студија који се финансирају 
из буџета Републике 
Србије за високе школе 
струковних студија чији је 

Члан  99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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-

Утврђује се број студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република  

 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

оснивач Република Србија 
у школској 2018/2019. 
години  

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14) 

16 Одлука о броју студената 
за упис у прву годину 
студијских програма 
основних струковних, 
академских и интегрисаних 
студија који се финансирају 
из буџета Републике 
Србије за високошколске 
установе чији је оснивач 
Република Србија у 
школској 2018/2019. години 

Члан н 99. став 3. Закона о 
високом образовања 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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) 

Утврђује се  број студената 
који ће се уписати у 
школску 2018/2019. годину 
на терет буџета на 
високошколским 
установама чији је оснивач 
Република  

 
 

НЕ  04. 2018.  

17 Закључак о давању 
сагласности ради наставка 
реализације пројекта 
„Србија за Србе из 
региона“ за школску 
2018/2019. 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, 7/14 –УС 44/14 – УС) 

Даје се сагласност за 
додељивање стипендија за 
припаднике српске 
националне заједнице из 
земаља у региону за 
школску 2018/2019. годину  

 
 

НЕ  05. 2018.  

18 Закључак о давању 
сагласности ради наставка 
реализације пројекта „Свет 
у Србији“ за школску 
2018/2019. 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, 7/14 –УС 44/14 – УС) 

Даје се сагласност за 
додељивање стипендија за 
студенте из држава 
чланица и држава 
посматрача Покрета 
несврстаних земаља за 
школску 2018/2019. годину  

 
 

НЕ  05. 2018.  

19 Одлука о висини накнаде Члан 23. став 20. Закона о 
високом образовању 

Утврђује се висина накнаде  НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за рад рецензената („Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

за рад рецензената   

20 Одлука о висини накнаде 
за рад чланова 
Националног савета за 
високо образовање 

Члан 11. став 14. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Утврђује се висина накнаде 
за рад чланова НСВО  

 
 

НЕ  06. 2018.  

21 Закључак о утврђивању 
Програма промоције науке, 
научно-технолошких 
резултата и достигнућа 

Члан  27б. став 1. тачка 1) 
и став 2. Закона о 
научноистраживачкој 
делатности („Службени 
гласник РС“, бр. 110/05, 
50/06- испр., 18/10 и 
112/15) и члан 43. став 3 
Закон 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) 

Утврђује се  Програм којим 
се усмеравају и одређују 
правци програмских 
активности Центра за 
промоцију науке ради 
остваривања циљева због 
којих је та установа 
основана  

 
 

НЕ  06. 2018.  

22 Одлука о додатном број 
студената чије се студије 

Члан 99. став 4. Закона о 
високом образовању 

Утврђује се  додатни број 
студената који ће се 

 НЕ  06. 2018.  



  

590 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирају из буџета за 
реализацију афирмативних 
мера  

(„Службени гласник РС“, 
број 88/17)  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)  

уписати по афирмативним 
мерама у школску 
2018/2019. годину на терет 
буџета на високошколским 
установама чији је оснивач 
Република Србија 

 

23 Одлука о доношењу Мапе 
пута истраживачке 
инфраструктуре 

Члан 43. 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-УС и 44/14)  

Утврђује се истраживачка 
инфраструктура од 
приоритетног интереса за 
државу, извори 
финасирања, временски 
рокови, надлежне 
институције, у циљу 
стварања услова за научну 
изврсност и пружања 
подршке у стварању 
потстицајног окружења за 
иновације, као и бржег 
интегрисања у Европски 
истраживачки простор  

 
 

НЕ 06. 2018.  

24 Одлука о финансирању 
набавке уџбеничких 
јединица у оквиру 
уџбеничких комплета за 
ученике средствима из 
буџета Републике Србије 
за школску 2018/2019. 
годину 

Члан  9. ст. 1. и 4. Закона о 
уџбеницима („Службени 
гласник РС”, број 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) 

Законом о буџету 
Републике Србије за 2017. 
годину предвиђена су 
средства за набавку 
наставних средстава за 
ученике, полазнике и 
установе, а која су 
реализована на основу 
Одлуке Владе Републике 
Србије. Реализација исте 
активности планирана је и 

 
 

НЕ  07. 2018.  



  

591 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

у 2018. години  

25 Уредба о критеријумима за 
мрежу средњих школа 

Члан  104. став 8. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/17) 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 на 
основу којих се доноси 
одлука о мрежи средњих 
школа  

 
 

НЕ  07. 2018.  

26 Одлука о оснивању 
Националног тела за 
акредитацију и проверу 
квалитета у високом 
образовању 

Члан 14. став 1. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Оснива се  Национално 
тело за акредитацију и 
проверу квалитета у 
високом образовању  

 
 

НЕ  09. 2018.  

27 Закључак о усвајању 
Извештаја Националног 
савета за научни и 
технолошки развој о стању 
у науци у 2017. години, са 
предлозима и сугестијама 
за наредну годину 

Члан  14. тачка 3) Закона о 
научноистраживачкој 
делатности („Службени 
гласник РС”, бр. 110/05, 
50/06-исправка, 18/10 и 
112/15) 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 – одлука 
УС, 72/12, 7/14 – одлука УС 

Даје се сагласност на 
анализу стања у науци у 
Републици Србији у 2017. 
години, као и на предлоге и 
сугестије за унапређење 
положаја науке у наредној 
години  

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

592 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и 44/14)  

28 Одлука о правцима и 
циљевима развоја и 
истраживања у оквиру 
нуклераног реактора РБ  

Члан 43. став 1 Закон 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)  

 Утврђују се правци и 
циљеви развоја и 
истраживања у оквиру 
нуклераног реактора РБ 

 
 

НЕ  09. 2018.  

29 Одлука о будућој намени 
зграде истраживачког 
реактора РА, са 
Стратегијом декомисије и 
проценом трошкова 
декомисије 

Члан 43. став 1. Законa 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)  

Утврђује се намена зграде 
истраживачког реактора 
РА, са Стратегијом 
декомисије и проценом 
трошкова декомисије 

 
 

НЕ  09. 2018.  

30 Закључак о преносу 
опредељених средстава 
Законом о буџету РС за 
2018. годину Фонду за 
иновациону делатност  

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)  

Даје се  сагласност за 
коришћење средстава 
опредељених Законом о 
буџету у складу са Законом 
о потврђивању Споразума 
о зајму (Пројекат за 
унапређење 
конкурентности и 
запошљавања) за 2018. 
годину, а која нису 
искоришћена до краја 2018. 
године због динамике 
утврђене Споразумом о 
зајму, и то за: подршку 
активностима Фонда за 
иновациону делатност, 

 
 

НЕ  11. 2018.  



  

593 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

подршку Програма 
грантова за 
суфинансирање иновација 
опредељених у 2018. 
години, подршку услужним 
линијама централне 
Канцеларије за трансфер 
технологије  

31 Стратегија истраживања и 
иновација за паметне 
специјализације Републике 
Србије 

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 приоритетни 
правци развоја Републике 
Србије, засновани на 
истраживачком, 
иновационом и економском 
потенцијалу  

 
 

НЕ 12. 2018.  

32 Одлука о мрежи јавних 
средњих школа  

Члан  104. став 9. Закона о 
основама система 
образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, 
број 88/17) 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)  

Утврђује се број и 
просторни распоред 
средњих школа  

 
 

НЕ  12. 2018.  

33 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”, број 18/10 и 
55/13) и члан 43. став 1. 
Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 

Утврђује се број и 
просторни распоред 
установа ученичког и 
студентског стандарда чији 
је оснивач Република 
Србија  

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

594 

 

Редни 
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-УС и 44/14)  

34 Одлука о висини накнаде 
за рад чланова Управног 
одбора Националног 
акредитационог тела 

Члан 16. став 6. Закона о 
високом образовању 
(„Службени гласник РС“, 
број 88/17) 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)  

Утврђује се висина накнаде 
за рад чланова Управног 
одбора Националног 
акредитационог тела  

 
 

НЕ  12. 2018.  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о ближим условима и 
начину остваривања неге и 
превентивне здравствене заштите 
деце у предшколскoj установи 

Члан 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, број 18/10 
и 101/17)  

 
 

НЕ  02. 2018.  04. 2012.  

2 Правилник о посебном програму 
образовања и васпитања у 
иностранству, начину вођења 
евиденције и издавања јавних 
исправа, посебним условима за 
наставника, обезбеђивању и 
начину исплате средстава за плате 
и другим питањима од значаја за 

Члан 71. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  02. 2018.  10. 2018.  



  

595 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

остваривање образовно-васпитног 
рада у иностранству 

3 Правилник о обрасцу за 
прикупљање личних података о 
студенту који се попуњава у 
папирној форми при упису године 
студија 

Члан 118. став 2. Закона о високом 
образовању(„Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  10. 2018.  

4 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- испр., 18/10 и 112/15)  

 
 

НЕ  03. 2018.  01. 2017.  

5 Правилник о ближим условима у 
погледу поступка доделе 
Јединственог образовног броја у 
високом образовању 

Члан 115. став 10. Закона о 
високом образовању („Службени 
гласник РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  10. 2018.  

6 Правилник о ближим условима за 
рад посебне радне групе која прати 
и контролише пријем у радни 
однос у установи на основу 
преузимања са листе и радне 
подгрупе која утврђује постојање 
услова и даје сагласност за 
расписивање конкурса  

Члан 153. став 9. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  03. 2018.  10. 2018.  

7 Правилник о поступању установе 
када се посумња или утврди 
дискриминаторно понашање, 

Члан 110. став 5. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  



  

596 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

начинима спровођења 
превентивних и интервентних 
активности, обавезама и 
одговорности запосленог, детета, 
ученика, одраслог, родитеља 
односно другог законског 
заступника, трећих лица у 
установи, органа и тела установе и 
другим питањима од значаја за 
заштиту од дискриминације 

РС”, број 88/2017)  

8 Правилник о програму обуке за 
инструктора и ближе услове о 
полагању испита за инструктора 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

9 Правилник о ближим условима о 
начинима препознавања 
невербалних облика злостављања 
деце и ученика од стране 
запосленог за време неге, одмора, 
рекреације и других облика 
васпитно-образовног рада 

Члан 111. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

10 Правилник о ближим условима о 
начинима препознавања 
понашања којима се вређа углед, 
част или достојанство у установи 

Члан 112. став 3. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

11 Правилник о школском календару 
основних школа за школску 
2018/2019. годину 

Члан 28 став 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  



  

597 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

88/2017)  

12 Правилник о програму обуке, 
испита и стицања лиценце за 
директоре образовно-васпитних 
установа (АП) 

Члан 122. став 12. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  10. 2018.  

13 Правилник о школском календару 
средњих школа за школску 
2018/2019. годину 

Члан 28 став 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

14 Правилник о категоризацији и 
рангирању научних часописа (АП) 

Члан 27. став 1. тачка 4) Закона о 
научноистраживачкој делатности 
(„Службени гласник РС”, бр. 
110/05, 50/06, 18/10 и 112/15)  

 
 

НЕ  05. 2018.  01. 2017.  

15 Правилник о изменама Правилника 
о упису ученика у средњу школу 

Члан 38. став 8. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  05. 2018.  Није 
прописан  

16 Правилник о плану и програму 
наставе и учења, који садржи и 
стандард квалификација 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

17 Правилник o начину, поступку и 
критеријумима оцењивања успеха 
из појединачних предмета и 
владања и другим питањима од 

Члан 75. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  10. 2018.  



  

598 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

значаја за оцењивање 

18 Правилник о начину 
распоређивања ученика за учење 
кроз рад 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

19 Правилник о ближим условима у 
погледу степена и врсте 
образовања наставника, 
васпитача, стручног сарадника, 
сарадника у предшколској установи 
који остварује различите програме, 
педагошког и андрагошког 
асистента и помоћног наставника, 
програм обуке за оспособљавање 
наставника, стручног сарадника и 
андрагошког асистента за рад са 
одраслима и програм обуке за 
педагошког асистента 

Члан 141. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

20 Правилник о ближим условима o 
начину рада, активностима и 
саставу тима за каријерно вођење 
и саветовање 

Члан 38. став 1. Закон о дуалном 
образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 101/2017)  

 
 

НЕ  05. 2018.  05. 2018.  

21 Правилник о ближим условима за 
процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене 
или социјалне подршке детету, 
ученику и одраслом, састав и 
начин рада интерресорне комисије 

Члан 77. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

22 Правилник о критеријумима и 
стандардима за додатну подршку 
коју је школа за ученике и одрасле 
са сметњама у развоју и 
инвалидитетом, као и установа која 
има децу и ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом дужна да 
пружа у образовању деце, ученика 
и одраслих са сметњама у развоју 
и инвалидитетом у васпитној групи, 
односно другој школи и породици 

Члан 89. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

23 Правилник о ближим условима за 
остваривање ИОП-а, његову 
примену и вредновање 

Члан 76. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

24 Правилник којим се утврђују 
приоритети за упис деце у 
предшколску установу 

Члан 17. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

25 Правилник о ближим условима за 
стицање статуса ресурсног центра, 
организовања рада и престанка 
важења статуса 

Члан 54. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ 05. 2018.  10. 2018.  

26 Стручно упутство о упису 
кандидата на високошколске 
установе, упису по афирмативним 
мерама и другим питањима од 
значаја за упис на високошколску 

Члан 100. став 9. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  10. 2018.  



  

600 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

установу чији је оснивач Република 

27 Правилник о организацији испита 
на основу којих се завршава 
одређени ниво, односно врста 
образовања (општа, стручна, 
уметничка матура), услови под 
којима се спроводе, састав и 
процедуре рада комисија, термине 
испитних рокова, начин 
оцењивања на испитима и друга 
питања везана за полагање испита  

Члан 58. став 3. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  09. 2018.  

28 Правилник о ближим условима о 
начину, садржају, дужини, месту и 
времену обављања и другим 
питањима од значаја за обављање 
друштвено- корисног, односно 
хуманитарног рада 

Члан 86. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  06. 2018.  10. 2018.  

29 Правилник о педагошкој норми 
свих облика образовно-васпитног 
рада наставника и стручних 
сарадника у средњој школи 

Члан 160. став 1 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017 )  

 
 

НЕ  07. 2018.  10. 2018.  

30 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 
и 101/17)  

 
 

НЕ  07. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

31 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о сталном стручном 
усавршавању и стицању звања 
наставника, васпитача и стручног 
сарадника (АП) 

Члан 151. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  07. 2018.  Није 
прописан  

32 Правилник о начину спровођења 
практичне наставе и друга питања 
везана за остваривање практичне 
наставе 

Члан 30. став 2. Закона о средњем 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  07. 2018.  12. 2018.  

33 Правилник о ближим условима и 
начину успостављања регистара, 
вођења, прикупљања, уноса, 
ажурирања, доступности података 
који се уносе у регистре, као и 
врсте статистичких извештаја на 
основу података из регистара 

Члан 114. став 4. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

34 Правилник о врстама диплома, 
односно награда и ближим 
условима за њихово додељивање  

Члан 66. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

35 Правилник о садржају обрасца 
јавне исправе и сертификата о 
кратком програму студија који 
издаје високошколска установа 

Члан 125. став 6. Закона о високом 
образовања („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

36 Правилник о ближим условима у 
погледу вођења, прикупљања, 

Члан 113. став 6. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 

 НЕ  09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

уноса, ажурирања, доступности 
података о којима се води 
евиденција, као и друга питања од 
значаја за вођење евиденција 

РС“, број 88/17)   

37 Правилник о ближим условима у 
погледу поступка професионалног 
признавања ради запошљавања 

Члан 133. став 9. Закона о високом 
образовању („Службени гласник 
РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

38 Правилник о садржају образаца 
јавних исправа за основно 
образовање одраслих 

Члан 90. став 9. Закон о основном 
образовању и васпитању ( 
„Службени гласник РС“ бр. 55/13 и 
101/17), а у вези са чланом 101. 
истог Закона  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

39 Правилник о условима и поступку 
напредовања ученика 

Члан 67. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

40 Правилник о ближим условима за 
спровођење државног испитивања  

Члан 76. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

41 Правилник о ближим условима за 
рад педагошког асистента и 
андрагошког асистента 

Члан 136. став 11. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ 09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

42 Правилник о спровођењу, процени 
и превођењу огледа у систем  

Члан 51. став 14. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2018.  

43 Правилник о ближим условима за 
организацију и остваривање 
наставе у природи и екскурзија  

Члан 70. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 
88/2017)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

44 Правилник о садржају образаца 
јавних исправа  

Члан 90. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  11. 2019.  

45 Одлука о финансирању набавке 
публикација за школске 
библиотеке  

Члан 9. ст. 1. и 4. Закона о 
уџбеницима („Службени гласник 
РС”, број 68/15)  

 
 

НЕ  09. 2018.  Није 
прописан  

46 Правилник о ближим условима за 
спровођење националног 
испитивања  

Члан 76. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, број 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  09. 2015.  

47 Правилник о врстама, називу, 
садржају образаца и начину 
вођења евиденције 

Члан 87. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  09. 2015.  

48 Правилник о ближим условима у 
вези начина рада општинског 

Члан 121. став 3. Закон о основама 
система образовања и васпитања 

 НЕ  09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

савета родитеља  („Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 

49 Правилник о поступку за 
спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа 

Члан 31, став 1 тачка 8). Закона о 
високом образовања („Службени 
гласник РС“, број 88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

50 Правилник о норми свих облика 
непосредног рада са децом и 
ученицима и других облика рада 
наставника, васпитача и стручног 
сарадника у оквиру недељног 
пуног радног времена и на 
годишњем нивоу, као и број сати 
образовно-васпитног рада који се 
додатно може распоредити на 
друге извршиоце 

Члан 160. став 7. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

51 Правилник о ближим условима и 
начину успостављања ЈИСП, 
регистара, вођења, прикупљања, 
уноса, ажурирања, доступности 
података који се уносе у регистре, 
као и врсти статистичких извештаја 
на основу података из регистара 

Члан 175. став 4. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  

52 Правилник о ближим условима у 
погледу поступка доделе 
Јединственог образовног броја  

Члан 176. став 9. Закон о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  09. 2018.  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

53 Правилник о ближим условима и 
начину остваривања исхране деце 
у предшколској установи 

Члан 3. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, број 18/10 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  04. 2012.  

54 Правилник о ближим условима за 
остваривање и начину осигурања 
квалитета и вредновања наставе 
на даљину 

Члан 38а Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

55 Правилник о ближим условима за 
остваривање програма образовно-
васпитног рада двојезично на 
језику и писму националне мањине 
и на српском језику 

Члан 12. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

56 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о наставним 
плановима и програмима 

Члан 67. став 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 
88/2017)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
прописан  

57 Правилник о ближим условима за 
утврђивање листе лица обучених 
за превенцију и интервенцију у 
случају насиља, злостављања и 
занемаривања, дискриминације и 
других облика ризичног понашања 
и листу школа које су својим 
активностима постале примери 
добре праксе у споровођењу 
програма заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања и 

Члан 41. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

програма превенције других 
облика ризичног понашања  

58 Правилник о ближим условима за 
остваривање програма образовно-
васпитног рада на страном језику, 
односно двојезично 

Члан 12. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

59 Правилник о начину организовања 
наставе за ученике на дужем 
кућном и болничком лечењу  

Члан 37. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

60 Правилник о стручном 
усавршавању просветних 
инспектора 

Члан 204. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
прописан  

61 Правилник о облицима и начину 
вршења унутрашње контроле 
инспекције 

Члан 54. став 5. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2015.  

62 Правилник о посебним елементима 
плана инспекцијског надзора 

Члан 10. став 7. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2015.  

63 Правилник о посебним елементима 
процене ризика и учесталости 
вршења инспекцијског надзора на 
основу процене ризика у 

Члан 9. став 10. Закона о 
инспекцијском надзору („Службени 
гласник РС“, број 36/15)  

 
 

НЕ  12. 2018.  07. 2015.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПAA 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

одређеном инспекцијском надзору 

64 Правилник о ближим условима за 
остваривање и начину осигурања 
квалитета и вредновања наставе 
код куће 

Члан 38. Закона о основном 
образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/13 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

65 Правилник о ближим условима и 
начину остваривања програма 
васпитно-образовног рада у 
одговарајућим здравственим 
установама 

Члан 20. Закона о предшколском 
васпитању и образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10 
и 101/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  11. 2019.  

66 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима у 
погледу програма, кадра, простора, 
опреме и наставних средстава за 
стицање статуса јавно признатог 
организатора активности 
образовања одраслих 

Члан 17. став 5. Закона о 
образовању одраслих („Службени 
гласник РС“, бр. 55/13)  

 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
прописан  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Уређење, надзор и развој 
образовно-васпитног и 
научноистраживачког 

Орган   01  654.349.000 RSD   

06  599.500.000 RSD   
 

Унапређени образовно-
васпитни и 
научноистраживачки систем 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

система 

1.ПК.1 Развој квалификационог 
оквира 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

Развијен оквир 
квалификација 

1.ПК.2 Подршка интеграцији у 
европски образовни простор 

Орган   
 

01  39.090.000 RSD   
 

Остварено равноправно 
чланство у програмима ЕУ 

1.ПК.3 Развој регионалних 
образовних политика 

Орган   
 

01  7.500.000 RSD   
 

Остварено регионално 
повезивање у области 
образовања Усклађене 
образовне политике у 
региону 

1.ПК.4 ИПА 2014 Подршка 
запошљавању младих и 
активној инклузији 

Орган   
 

06  57.300.000 RSD   

01  573.000 RSD   
 

Додељено 500 стипендија за 
средњошколце ромске 
националности 

1.ПК.5 ИПА 2014 Целоживотно 
учење  

Орган   
 

06  62.200.000 RSD   

01  622.000 RSD   
 

Развијен интегрисани 
систем Националног оквира 
квалификација за 
целоживотно учење 
Успостављена 3 секторска 
већа 

1.ПК.6 ИПА 2015 Завршни испити у 
средњим школама  

Орган   
 

06  480.000.000 RSD   
 

Средње школе 
припремљене за 
спровођење завршних 
испита Усвојен Нацрт 
програма матуре  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.7 ИПА 2016 Секторска 
буџетска подршка 

Орган   
 

01  300.000.000 RSD   
 

Спроведен програм обуке за 
извођење програма 
усмерених на исходе 
Доступно 50% уџбеника на 
језицима националних 
мањина за основну школу 
Спроведен програм обуке за 
наставнике који предају на 
језицима националних 
мањина како би унапредили 
своје језичке компетенције 
Додељено 300 стипендија 
средњошколцима ромске 
националности Објављен 
Закон о националном оквиру 
квалификација  

1.ПК.8 Инспекцијски надзор над 
радом установа образовања 
и завода 

Орган   
 

01  55.332.000 RSD   
 

Унапређена законитост рада 
образовно-васпитних 
установа и других 
надзираних субјеката 

1.ПК.9 „Дух младости“ – Промоција 
дуалног образовања у 
Србији 

Орган   
 

01  25.000.000 RSD   
 

Повећан број средњих 
школа обухваћеним 
процесом дуалног 
образовања Повећан број 
компанија укључених у 
процес дуалног образовања 
Повећан број ученика 
укључених у процес дуалног 
образовања Повећан број 
родитеља укључених у 
комуникацију о дуалном 
образовању Повећан број 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

средњих школа обухваћених 
процесом дуалног и 
предузетничког образовања 
Повећан број компанија 
укључених у процес дуалног 
образовања Повећан број 
ученика укључених у процес 
дуалног и предузетничког 
образовања Унапређене 
предузетничке компетенције 
и финансијска писменост 
ученика и предузетничке 
компетенције професора 
Развијене компетенције 
ученика у складу са 
потребама тржишта 
Развијене вештине 
управљања каријером које 
представљају разноврсне 
компетенције које 
појединцима и групама 
омогућавају прикупљање, 
анализу, синтезу и 
организацију информација о 
себи, образовању и свету 
рада Унапређен ниво 
компетентности студената 
кроз реализацију 
студентских пракси, и лакша 
транзиција у свет рада  

1.ПК.10 Унапређивање квалитета 
образовања и васпитања 

Орган   
 

01  33.420.000 RSD   
 

Развијено 27 програма 
обуке за све нивое 
образовања (предшколско, 
основно, средње), које 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

иницира Министарство 
Остварен обухват од 29% 
запослених у установама 
који су похађали програме 
обуке које је развило 
Министарство Обучени сви 
запослени у опремљеним 
школама за примену 
набављене опреме и 
софтвера Спроведена 
набавка опреме за 
попуњавање капацитета 
основних школа за 
реализацију наставе 
обавезног предмета 
Информатика и 
рачунарство. (до 10% 
школа) 

1.ПК.11 Стручно-педагошки надзор 
над радом установа и 
завода 

Орган   
 

01  189.812.000 RSD   
 

Унапређен квалитет 
образовно-васпитног рада 
установа у 
доуниверзитетском 
образовању у односу на 
стандарде квалитета рада 
установа и стандарде 
компетенција наставника, 
васпитача и стручних 
сарадника 

2 Реализација делатности 
средњег образовања 

Влада   01  29.959.939.000 RSD   
 

Повећана доступност 
средњег образовања и 
васпитања спроведен упис 
ученика у средњу школу 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

смањен број прекида 
школовања за 1% 

2.ПК.1 Подршка раду школа од 
посебног интереса 

Орган   
 

01  555.659.000 RSD   
 

Повећан проценат 
награђених ученика на 
републичким и 
међународним 
такмичењима из ових школа 

2.ПК.2 Такмичење ученика 
средњих школа 

Орган   
 

01  25.000.000 RSD   
 

Реализована такмичења и 
смотре у складу са 
Календаром такмичења и 
смотри и повећан број 
ученика на такмичењима и 
смотрама за 2%  

2.ПК.3 Реформа општег средњег 
образовања 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Објављен нацрт концепта 
реформе Одржана јавна 
расправа, округли столови, 
анкета родитеља Објављен 
концепт који се може 
применити у целом систему 
Одржане обуке за 
наставнике за исходно 
оријентисане обавезне 
програме и изборне 
програме 

2.ПК.4 Оптимизација мреже 
средњих школа 

Орган   
 

01  20.000.000 RSD   
 

Успостављена мрежа 
средњих школа у складу са 
успостављеним 
критеријумима 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПК.5 Рад са талентованим и 
даровитим ученицима 

Орган   
 

01  15.000.000 RSD   
 

Обезбеђено квалитетно 
образовање и васпитање, 
које повећава стицање 
језичке, математичке, 
научне, уметничке, 
културне, здравствене, 
еколошке и информатичке 
писмености 

3 Реализација делатности 
високог образовања 

Орган   01  27.127.077.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.1 Подршка раду Универзитета 
у Београду 

Орган   
 

01  9.645.857.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.2 Подршка раду Универзитета 
у Новом Саду 

Орган   
 

01  5.317.778.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.3 Подршка раду Универзитета 
у Крагујевцу 

Орган   
 

01  2.199.538.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.4 Подршка раду Универзитета 
у Нишу 

Орган   
 

01  2.926.346.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

ефикасност студирања  

3.ПК.5 Подршка раду Универзитета 
у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској 
Митровици 

Орган   
 

01  2.106.099.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.6 Подршка раду Државног 
универзитета у Новом 
Пазару 

Орган   
 

01  382.667.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.7 Подршка раду Универзитета 
уметности 

Орган   
 

01  1.130.804.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.8 Подршка раду високих 
школа 

Орган   
 

01  2.958.315.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
студија Повећана 
ефикасност студирања  

3.ПК.9 Подршка отворености 
високог образовања  

Орган   
 

01  137.473.000 RSD   
 

Пружена подршка 
мобилности студената и 
професора и сарадњи 
високошколских установа 
Пружена подршка 
афирмисању домаћих 
високошколских установа и 
јачању односа са 
дијаспором  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3.ПК.10 Подршка реализацији 
докторских студија 

Орган   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Повећан број новоуписаних 
студената на прву годину 
докторских студија 
Повећана ефикасност 
студирања  

3.ПК.11 Развој високог образовања Орган   
 

01  53.200.000 RSD   
 

Унапређене компетенције 
наставника и сарадника 
(стручне и ППМ) Развијени, 
акредитовани и 
имплементирани нови 
студијски програми или 
кратки циклуси према 
потребама тржишта рада 
Унапређен наставни процес 
применом савремених 
информационих 
технологија, лабораторијске 
опреме и учила  

3.ПК.12 Подршка раду 
ЕНИЦ/НАРИЦ центра  

Орган   
 

01  10.000.000 RSD   
 

Унапређени капацитетни и 
знања запослених у ЕНИЦ 
/НАРИЦ центру Унапређени 
софтверски и хардверски 
капацитети у ЕНИЦ /НАРИЦ 
центру  

4 Подршка образовању 
ученика и студената 

Влада   01  10.369.221.000 RSD   
 

Створени материјални 
услови за једнаку 
доступност образовању 
ученика средњим школама и 
проходност на 
високошколске установе у 
РС Повећана доступност 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

средњег образовања путем 
подршке ученичком 
стандарду Побољшан 
квалитет васпитног рада у 
установама ученичког 
стандарда Повећано учешће 
популације са високим 
образовањем у укупној 
популацији у РС Повећана 
доступност високог 
образовања путем подршке 
студентском стандарду  

4.ПК.1 Систем установа ученичког 
стандарда 

Орган   
 

01  2.981.572.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
наставак школовања 
ученицима чије 
пребивалиште није у 
седишту школе коју похађају 
Обезбеђени услови за 
наставак школовања 
ученицима из осетљивих 
друштвених група  

4.ПК.2 Индивидуална помоћ 
ученицима /кредити и 
стипендије/  

Орган   
 

01  724.000.000 RSD   
 

Стимулисани одлични 
ученици путем доделе 
стипендија Повећана 
доступност средњем 
образовању путем доделе 
кредита Повећана 
доступност средњем 
образовању путем доделе 
кредита и стипендија 
ученицима из осетљивих 
друштвених група Повећан 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

број ученика ромске 
националне мањине који 
завршавају школовање, 
посебно девојчица  

4.ПК.3 Систем установа 
студентског стандарда 

Орган   
 

01  4.601.682.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
наставак шкловања 
студентима чије 
пребивалиште није у 
седишту високошколске 
установе у којој студирају 
Обезбеђени услови за 
наставак школовања 
студентима из осетљивих 
друштвених група  

4.ПК.4 Индивидуална помоћ 
студентима / кредити и 
стипендије/ 

Орган   
 

01  1.891.967.000 RSD   
 

Стимулисани одлични 
студенти путем доделе 
стипендија Повећана 
доступност високог 
образовања путем доделе 
студентских кредита 
Повећана доступност 
високог образовања путем 
доделе стипендија и 
кредита осетљивим 
друштвеним групама  

4.ПК.5 Унапређење студентског 
стваралаштва 

Орган   
 

01  170.000.000 RSD   
 

Унапређивање културног и 
друштвеног живота 
студената кроз 
информисање, остваривање 
културно-уметничких, 
културно-забавних, 
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спортско-рекреативних и 
других активности од општег 
интереса за студенте 

5 Програм модернизације 
установа образовања и 
васпитања 

Орган   11  1.314.373.933 RSD   

01  508.437.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети и унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови уз постепено 
елиминисање вишесменског 
рада уз планирање 
простора и пројектовање 
објеката којим се повећава 
енергетска ефикасност 
објекта и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама.  

5.ПК.1 Модернизација 
инфраструктуре основних 
школа 

Орган   
 

11  448.433.000 RSD   

01  122.700.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетно 
одвијање наставе основног 
образовања и васпитања 
ученика, уз постепено 
елиминисање вишесменског 
рада, уз планирање 
простора и пројектовање 
објеката којим се повећава 
енергетска ефикасност 
објекта и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
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потребама.  

5.ПК.2 Модернизација 
инфраструктуре средњих 
школа 

Орган   
 

11  333.197.000 RSD   

01  108.800.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетно 
одвијање наставе средњег 
образовања и васпитања уз 
планирање простора и 
пројектовање објеката којим 
се повећава енергетска 
ефикасност објеката и исти 
прилагођавају лицима са 
посебним потребам 

5.ПК.3 Програм НИП Изградња 
објекта Пољопривредне 
школе "Шуматовац" у 
Алексинцу 

Орган   
 

11  37.168.626 RSD   
 

Реализован пројекат 
''Наставак изградње објекта 
Пољопривредне школе 
"Шуматовац" у Алексинцу 

5.ПК.4 Модернизација 
инфраструктуре установа 
ученичког стандарда 

Орган   
 

01  99.200.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетан 
смештај и исхрану ученика, 
у складу са нормативима 
простора и опреме као и 
планирање простора и 
пројектовање објеката 
којима се повећава 
енергетска ефикасност 
објеката и исти 
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прилагођавају лицима са 
посебним потребам 

5.ПК.5 Пројекат Образовање за 
социјалну инклузију 

Орган   
 

11  312.143.000 RSD   
 

Унапређени постојећи 
капацитети, просторни и 
материјални услови за 
квалитетан смештај и 
исхрану ученика, у складу са 
важећим нормативима 
простора и опреме уз 
планирање простора 
Унапређени постојећи 
капацитети, просторни и 
материјални услови за 
квалитетан смештај и 
исхрану студената, у складу 
са важећим нормативима 
простора и опреме уз 
планирање простора 

5.ПК.6 Модернизација 
инфраструктуре студентског 
стандарда 

Орган   
 

01  118.737.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетан 
смештај и исхрану 
студената, у складу са 
важећим нормативима 
простора и опреме уз 
планирање простора и 
пројектовање објеката којим 
се повећава енергетска 
ефикасност објеката и исти 
прилагођавају лицима са 
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посебним потребама 

5.ПК.7 Програм НИП Изградња 
студентског дома у Нишу 

Орган   
 

11  110.641.567 RSD   
 

Реализован пројекат 
"Изградња студентског дома 
у Нишу" 

5.ПК.8 Модернизација 
инфраструктуре установа 
високог образовања 

Орган   
 

01  59.000.000 RSD   
 

Обезбеђени нови 
капацитети, унапређени 
постојећи капацитети, 
просторни и материјални 
услови за квалитетно 
одвијање наставе високог 
образовања, у складу са 
стратегијом развоја високог 
образовања, важећим 
нормативима простора, 
опреме и наставних 
средстава уз планирање 
простора и пројектовање 
објеката којим се повећава 
енергетска ефикасност 
објеката и исти 
прилагођавају лицима са 
посебним потребама  

5.ПК.9 Програм НИП "Доградња 
Факултета политичких наука 
- трећа фаза'' у Београду 

Орган   
 

11  28.408.740 RSD   
 

Реализован пројекат 
''Доградња Факултета 
политичких наука - трећа 
фаза'' у Београду 

5.ПК.10 Енергетска ефикасност у 
јавним објектима (основно и 
средње образовање и 

Орган   
 

11  44.382.000 RSD   
 

Унапређени постојећи 
капацитети, просторни и 
материјални услови за 
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васпитање) квалитетно одвијање 
наставе основног и средњег 
образовања и васпитања уз 
планирање простора и 
пројектовање објеката 
којима се повећава 
енергетска ефикасност 
објекта и исти прилагођавају 
лицима са посебним 
потребама. 

6 Програм основних и 
усмерених основних 
истраживања (АП) 

Орган   01  7.568.525.160 RSD   
 

Потписано и покренуто 465 
пројеката у текућем циклусу 
истраживања 2011-2017. 
година Реализација 
расписаног јавног позива за 
циклус истраживања 2018-
2019. година Реализација 
Програма основних и 
усмерених основних 
истраживања и Правилника 
о избору, вредновању и 
финансирању Програма 
основних и усмерених 
основних истраживања, за 
нови циклус истраживања у 
периоду 2018-2019 године 
Потписани и покренути 
пројекти за циклус 
истраживања 2018-2019. 
година у складу са 
дефинисаним приоритетним 
темама и областима 
усаглашеним са Стратегијом 
Повећан број научних 
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радова у квалитетним 
међународним часописима 
за 4% Укључено 500 младих 
истраживача приправника и 
1000 нових истраживача 
Потписано четири уговора 
за финансирање научно 
истраживачке делатности 
САНУ и Матице српске 
Потписани уговори за 
финансирање 
научноистраживачке 
делатности Астрономске 
опсерваторије и Андрићевог 
института Потписан уговор 
за финансирање 
корисничког постројење за 
основна и примењена 
истраживања у области 
модификације и анализе 
материјала јонским 
сноповима (ФАМА).  

6.ПК.1 Финансирање 
научноистраживачких 
пројеката у оквиру програма 
природно-математичких, 
медицинских наука, 
друштвених и 
хуманистичких наука 

Орган   
 

01  7.454.918.610 RSD   
 

Потписано и покренуто 465 
постојећих пројеката 
отпочетих у текућем циклусу 
истраживања од 2011-2017. 
година Реализован јавни 
позив за циклус 
истраживања 2018-2019. 
година Реализован Програм 
основних и усмерених 
основних истраживања и 
Правилник о избору, 
вредновању и финансирању 
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Програма основних и 
усмерених основних 
истраживања, за циклус 
истраживања у периоду 
2018-2019 године. 
Потписани и покренути 
пројекти за циклус 
истраживања 2018-2019. 
година у складу са 
дефинисаним приоритетним 
темама и областима 
усаглашеним са Стратегијом 
Повећан број научних 
радова у квалитетним 
међународним часописима 
за 4%; укључено 500 младих 
истраживача приправника и 
1000 нових истраживача 
Потписан уговор за 
финансирање корисничког 
постројење за основна и 
примењена истраживања у 
области модификације и 
анализе материјала јонским 
сноповима (ФАМА) 

6.ПК.2 Посебни програми САНУ, 
Матица српска и остали 
програми 

Орган   
 

01  113.606.550 RSD   
 

Потписано и покренуто 
четири уговора за 
финансирање научно 
истраживачке делатности 
САНУ и Матице српске; 
примењен Закон о речнику 
САНУ и праћење 
реализације Пројекта 
речника (наставак рада на 
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XX-ој, XXI-ој и XXII-ој књизи 
речника САНУ); спроведена 
анализа досадашње 
реализације 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; потписана 
четири уговора за 
финансирање научно 
истраживачке делатности 
САНУ и Матице српске; 
потписани уговори за 
финансирање 
научноистраживачке 
делатности Астрономске 
опсерваторије и Андрићевог 
института 

7 Програм усавршавања 
кадрова за 
научноистраживачки рад 

Орган   01  65.475.000 RSD   
 

Непосредна размена 
научних достигнућа и 
информација за 1526 
истраживача кроз учешће са 
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(АП) 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 и постдокторско 
усавршавање истраживача у 
иностранству 

7.ПК.1 Учешће истраживача на 
научним скуповима у 
иностранству 

Орган   
 

01  31.450.000 RSD   
 

600 истраживача је 
учествовало са радом на 
научним скуповима у 
иностранству 

7.ПК.2 Учешће истраживача на 
састанцима радних тела 
научног скупа у 
иностранству 

Орган   
 

01  2.625.000 RSD   
 

66 истраживача – чланова 
радних тела учествовало је 
на састанцима 
међународних организација 

7.ПК.3 Боравак истраживача из 
иностранства у Републилци 
Србији по позиву 

Орган   
 

01  8.400.000 RSD   
 

600 страних истраживача 
учестовало на скуповима у 
земљи и по позиву 

7.ПК.4 Завршна обрада докторских 
дисертација истраживача и 
стипендиста Министарства  

Орган   
 

01  10.000.000 RSD   
 

250 одбрањених докторских 
дисертација 

7.ПК.5 Постдокторско Орган   01  13.000.000 RSD   
 

Додељено 20 стипендија за 
постодокторско 
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усавршавање истраживача  усавршавање у 
иностранству 

8 Програм подстицања и 
стипендирања младих и 
надарених за 
научноистраживачки рад 
(АП) 

Орган   01  292.700.000 RSD   
 

Створени делимични услови 
за очување и развој 
научноистраживачког 
подмлатка кроз учешће 84 
стипендиста и студената на 
научним скуповима, 
студијским боравцима у 
земљи и иностранству, 
подржана једна олимпијада, 
стипендирана 42 млада 
истраживача (ученика) и 600 
студената докторских 
академских студија, 
укључених у 
научноистраживачки рад 
Реализован јавни позив за 
финансирање програмских 
активности за 2017. годину  

8.ПК.1 Стипендирање студената 
докторских студија 
укључених на пројекте 
Министарства 

Орган   
 

01  249.678.288 RSD   
 

Стипендирано 600 (400 који 
настављају стипендирање и 
200 нових) студената 
докторских академских 
студија који су ангажовани 
на пројектима 
научноистраживачких 
организација у Републици 
Србији 

8.ПК.2 Суфинансирање 
материјалних трошкова 

Орган   01  27.300.000 RSD   
 

Финансирани материјални 
трошкови за 80 НИО за 600 
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укључивања стипендиста на 
пројекте Министарства 

 студената докторских 
академских студија 
ангажованих на пројектима 
Министарства 

8.ПК.3 Стипендирање младих 
истраживача (ученика 
завршних разреда средњe 
школе) 

Орган   
 

01  12.821.712 RSD   
 

Стипендирана 42 (32 који 
настављају стипендирање и 
10 нових по Јавном позиву) 
ученика завршних разреда 
средње школе који су 
освојили једно од прва три 
места на међународним 
олимпијадама  

8.ПК.4 Млади истраживачи на 
олимпијадама знања  

Орган   
 

01  500.000 RSD   
 

Суфинансирано учешће 4 
млада истраживача на 1 
међународној олимпијади 
знања 

8.ПК.5 Суфинансирање студената 
на мастер или докторским 
академским студијама, на 
скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству 

Орган   
 

01  500.000 RSD   
 

23 студената учествовала 
на скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству  

8.ПК.6 Суфинансирање 
стипендиста укључених на 
пројекте Министарства на 
скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству  

Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

40 стипендиста учествовало 
на скуповима у земљи, 
иностранству и студијским 
боравцима у иностранству 
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8.ПК.7 Суфинансирање трошкова 
пријаве и одбране докторске 
дисертације стипендиста 
Министарства 

Орган   
 

01  900.000 RSD   
 

Суфинансирано 17 пријава 
и одбрана докторских 
дисертација за стипендисте 
Министарства 

9 Програм набавке научне и 
стручне литературе из 
иностранства и приступа 
електронским научним и 
стручним базама података 
(АП) 

Орган   01  284.200.000 RSD   
 

Доступна страна научна 
литература и приступ 
електронским базама 
података у 4 индексне 
електронске публикације, 17 
електронских база података 
са часописима у пуном 
тексту, 1 електронске базе 
књига у пуном тексту, са око 
4.600.000 преузетих чланка 
из страних електронских 
часописа, као и додела 
интернационалних DOI 
бројева чланцима у 60 
домаћих електронских 
часописа и библиометријској 
анализи 600 часописа, чији 
су издавачи у Републици 
Србији Реализован јавни 
позив за финансирање 
програмских активности за 
2017. годину 

9.ПК.1 Набавка научне и стучне 
литературе из иностранства 

Орган   
 

01  266.700.000 RSD   
 

Набављене 4 индексне 
електронске публикације, 17 
електронских база података 
са часописима у пуном 
тексту, 1 електронскa базе 
књига у пуном тексту, са око 
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4.600.000 преузетих чланка 
из страних електронских 
часописа, додељени DOI 
бројеви за 60 домаћих 
електронских часописа 

9.ПК.2 Библиометријска анализа 
часописа чији су издавачи у 
Републици Србији 

Орган   
 

01  17.500.000 RSD   
 

Спроведена 
библиометријска анализа за 
око 450 научних часописа 
чији су издавачи у 
Републици Србији  

10 Програм издавања научних 
публикација и одржавања 
научних скупoва (АП) 

Орган   01  107.552.500 RSD   
 

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 Реализован јавни 
позив за финансирање 
програмских активности у 
2017. години  

10.ПК.1 Издавање научних часописа 
у Републици Србији 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Суфинансирано 185 
публикованих научних 
часописа у Републици 
Србији 

10.ПК.2 Издавање монографија у Орган   01  22.525.000 RSD   
 

Суфинансирано 200 
публикованих научних 
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Републици Србији  монографија у Републици 
Србији 

10.ПК.3 Одржавање научних скупова 
у Републици Србији 

Орган   
 

01  29.727.500 RSD   
 

Суфинансирано 260 научних 
скупова у Републици Србији 

10.ПК.4 Колективне чланрине у 
међународним 
удружењима/организацијама 

Орган   
 

01  5.300.000 RSD   
 

55 остварених чланстава 
НИО и научних друштава у 
међународним научним 
организацијама 

11 Програм подстицаја 
активности научних и 
научно-стручних друштава, 
с циљем промоције и 
популаризације науке и 
технике и старања о 
очувању научне и 
технолошке баштине, као и 
суфинансирања 
програмских активности 
специјализованих 
организација и удружења 
која се баве додатним 
образовањем и 
усавршавањем 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом  

Орган   01  30.000.000 RSD   
 

Организоване активности 
усавршавања за 950 
талентованих ученика и 
студената за 
научноистраживачки рад. 
Реализација расписаног 
јавног позива за 
финансирање програмске 
активности додатног 
образовања и усавршавања 
талентованих ученика и 
студената за бављење 
научноистраживачким 
радом за 2017. годину 

12 Програм истраживања у 
области технолошког 

Орган   01  4.779.452.290 RSD   
 

Унапређен квалитет научног 
рада, примењени и видљиви 
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развоја (АП) научни резултати, кроз 
очекиваних 300 пројеката по 
програму технолошког 
развоја у двогодишњем 
периоду. Потписани и 
покренути пројекти за 
циклус истраживања 2018-
2019. година у складу са 
дефинисаним приоритетним 
темама и областима 
усаглашеним са Стратегијом 
Достигнут број техничких 
решења од 500 и број 
патената од 140  

13 Програм 
научноистраживачког рада 
центара изузетних 
вредности 

Орган   01  16.000.000 RSD   
 

Потписани уговори о 
финсирању 
научноистраживачког рада 
центара изузетних 
вредности 

14 Подршка реализацији 
интереса у иновационој 
делатности кроз 
реализацију националног 
програма иновационе 
делатности (АП) 

Влада   01  200.002.000 RSD   
 

Повећан број 
новозапослених лица у 
иновационим 
организацијама кроз 
комерцијализацију 
иновација, инфраструктурно 
опремање иновационих 
организација и 
комерцијализацију 
иновативних производа и 
услуга Повећани укупни 
пословни приходи 
иновационих организација 
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кроз комерцијализацију 
иновација, инфраструктурно 
опремање иновационих 
организација и 
комерцијализацију 
патентних решења 

15 Програм подршкe 
дигитализацији у области 
националног 
научноистраживачког 
система (АП)  

Орган   01  10.000.000 RSD   
 

Успостављен оперативни и 
функционални 
дигитализован национални 
научноистраживачки систем 

16 Подршка раду Центра за 
промоцију науке 

Орган   01  95.000.000 RSD   
 

Повећано интересовање за 
науку и технологију за 10% 
Повећан број 
комуникационих канала 
којима ће научне 
информације бити доступне 
јавности за 10% Повећан 
број научнопопуларних 
садржаја за младе за 10%  

17 Подршка раду предузећа и 
организација у области 
нуклеарне сигурности 

Орган   01  200.000.000 RSD   
 

Повећан ниво сигурности на 
локацији започињањем 
конкретних активности на 
преради РАО Усклађеност 
са стандардима ЕУ Ниво 
заштите у складу са 
стандрадима ЕУ 
Усклађеност са 
прихваћеним међународним 
обавезама  
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18 Истраживање и развој у 
јавном сектору 

Орган   11  500.000.000 RSD   

01  200.000.000 RSD   
 

Завршена реализација 
Потпројекта изградње 
центра изврсности у 
Крагујевцу, Потпројекта 
изградње Научно-
технолошког парка у Новом 
Саду (фаза ИИ/1) и 
завршена реализација 
Потпројекта изградње 
станова за младе 
истраживаче у Крагујевцу 

18.ПК.1 Пројекат изградње Научно 
технолошког парка у Новом 
Саду 

Орган   
 

01  200.000.000 RSD   
 

Завршетак изградње зграде 
Научно технолошког парка у 
Новом Саду (фаза II/1) 
Започета реализација фазе 
II/2 

19 Подршка раду Јединици за 
управљање у јавном сектору 
д.о.о. 

Орган   01  60.000.000 RSD   
 

Завршетак реализације свих 
послова и потпројеката 
поверених за реализацију 
Јединици за управљање 
пројектима у јавном сектору 
д.о.о у оквиру Пројекта 
Истраживање и развој у 
јавном сектору.  

20 Подршка раду Фонда за 
иновациону делатност 
(оперативни трошкови и 
пројектне активности) 

Орган   01  964.046.000 RSD   
 

Имплементација пројеката 
од стране корисника којима 
је додељено финансирање, 
мониторинг од стране Фонда 
за иновациону делатност 
Пружена подршка раду 
Фонда за иновациону 
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делатност и спровођење 
МГс програма Пружена 
подршка операцијама и 
услугама Централне 
канцеларије за трансфер 
технологије 

21 Програм међународне 
научне и технолошке 
сарадње 

Орган   01  2.112.817.250 RSD   
 

Реализовани одобрени 
Хоризонт 2020 пројекти, 
објављени радови у 
научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења Финансирана 
реализација одобрених 
Еурека пројеката, 
реализовани међународни 
пројекти, објављени радови 
у научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења Повећано 
учешће српских 
истраживача у COST 
акцијама, објављени 
заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
европске програме 
Секретаријат WISE развијен 
у одрживу, регионалналну 
организацију са циљем да 
постане препознатљив и 
атрактиван партнер у 
пројектима које финансира 
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ЕУ са регионалним 
карактером  

21.ПК.1 Пројекти Европске Уније 
Хоризонт 2020 (ЕРП)  

Орган   
 

01  1.718.714.000 RSD   
 

Реализовани одобрени 
Хоризонт 2020 пројекти, 
објављени радови у 
научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења 

21.ПК.2 Програм међународне 
сарадње од значаја за 
Републику Еурека програм 

Орган   
 

01  70.000.000 RSD   
 

Финансирана реализација 
одобрених Еурека пројеката 
Реализовани међународни 
пројекти, објављени радови 
у научним часописима, 
патенти, техничка решења, 
пилот и полуиндустријска 
постројења 

21.ПК.3 Европски програм за 
сарадњу у домену научних и 
технолошких истраживања 
(COST) 

Орган   
 

01  750.000 RSD   
 

Повећано учешће српских 
истраживача у COST 
акцијама, заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална апликација за 
друге европске програме 

21.ПК.4 Контрибуција за paд WISE 
Секретаријата за стратегију 
у оквиру истраживања и 
иновација Западног Балкана 

Орган   
 

01  3.456.000 RSD   
 

Секретаријат WISE развијен 
у одрживу, регионалналну 
организацију са циљем да 
постане препознатљив и 
атрактиван партнер у 
пројектима које финансира 
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ЕУ са регионалним 
карактером 

21.ПК.5 Учешће представника 
Србије на радним 
састанцима, стручним 
форумима и у научним 
комитетима у иностранству 

Орган   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Именовани експерти од 
стране Министарства 
утицали на одлуке које се 
доносе на овом нивоу и 
остварен увид у резултате 
реализованих конкурса за 
пријаву пројеката 

21.ПК.6 Организација скупова и 
састанака у земљи и 
региону 

Орган   
 

01  2.000.000 RSD   
 

Размењена искуства са 
истраживачима у земљи и 
региону 

21.ПК.7 ERANET RUS+ Пројекaт Орган   
 

01  15.000.000 RSD   
 

Подигнут ниво заједничког 
програмирања сарадње са 
Руском Федерацијом у 
области истраживања и 
иновација у програму 
Хоризонт 2020 

21.ПК.8 Програм Европске 
организације за нуклеарна 
истраживања ЦЕРН (The 
European organization for 
nuclear research) 

Орган   
 

01  269.931.250 RSD   
 

Реализовано учешће 
српских истраживача у 
експерименталном делу 
рада ЦЕРН (групе АТLАS 
,СМS, SHINE, ISOLDE, 
GRID) и обрађени подаци 
који проистекну из мерења 
на акцелератору 

21.ПК.9 Пројекат "Подизање нивоа Орган   01  3.000.000 RSD   
 

Извршено умрежавање и 
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индустријске безбедности" 
на основу Европске 
технолошке платформе 
индустријске безбедности 
(SAF€RA) 

 размена истраживача, 
реализовани пројекти 

21.ПК.10 Сарадња са нашим 
научницима и стручњацима 
у дијаспори - Фулбрајтове 
стипендија, САД 

Орган   
 

01  5.322.000 RSD   
 

Успостављена веза са 
нашим истраживачима у 
иностранству Плаћена 
годишња контрибуција за 
2018 годину за Фулбрајт 
програм академске размене 

21.ПК.11 Meморандум о сарадњи са 
Обједињеним институтом за 
нуклеарна истраживања у 
Дубни 

Орган   
 

01  12.500.000 RSD   
 

Реализовано учешће 
српских истраживача у 
експерименталном делу 
рада Института у Дубни и 
обрађени подаци који 
проистекну из мерења на 
истраживачким 
инсталацијама 

21.ПК.12 Сарадња са центром за 
генетику у Трсту (ICGEB) 

Орган   
 

01  4.500.000 RSD   
 

Извршено умрежавање и 
размена истраживача, 
реализовани пројекти 

21.ПК.13 Сарадња са European Social 
Survay - ESS 

Орган   
 

01  2.644.000 RSD   
 

Урађено истраживање и 
припремљени извештаји о 
актуелним друштвеним 
појавама 

22 Програм билатералне Орган   01  33.950.000 RSD  (333.333 USD)  Објављени позиви 
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научне и технолошке 
сарадње 

01  80.000.000 RSD   
 

Прикупљени предлози 
пројеката Урађене рецензије 
предлога пројеката Одржана 
заседања мешовитих 
комисија Усвојене листе 
пројеката за финасирање 
Објављени заједнички 
научни радови и патенти 
Припремљене заједничке 
апликације за друге 
међународне програме 

22.ПК.1 Билатерална сарадња са 
Немачком службом за 
академску размену ДААД 

Орган   
 

01  16.000.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати и 
реализована размена 
младих научника 

22.ПК.2 Билатерална сарадња са 
Републиком Португал 

Орган   
 

01  3.500.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

22.ПК.3 Билатерална сарадња са 
Републиком Црном Гором 

Орган   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

22.ПК.4 Билатерална сарадња са 
Републиком Словенијом 

Орган   
 

01  9.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
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европске програме 

22.ПК.5 Билатерална сарадња са 
Републиком Француском 
“Павле Савић” 

Орган   
 

01  5.000.000 RSD   
 

Израђени заједнички научни 
радови, патенти и 
потенцијална апликација за 
друге европске програме, 
ојачана научно-техничка 
сарадња на билатералном 
нивоу 

22.ПК.6 Билатерална сарадња са 
Републиком Италијом 

Орган   
 

01  3.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
европске програме 

22.ПК.7 Билатерална сарадња са 
Народном Републиком 
Кином 

Орган   
 

01  10.000.000 RSD   

01  33.950.000 RSD  (333.333 USD)  
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за другe 
програме 

22.ПК.8 Билатерална сарадња са 
Републиком Белорусијом 

Орган   
 

01  2.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
програме 

22.ПК.9 Билатерална сарадња са 
Републиком Словачком 

Орган   
 

01  6.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
програме 

22.ПК.10 Билатерална сарадња са Орган   01  6.500.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
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Републиком Мађарском  апликација за друге 
програме 

22.ПК.11 Билатерална сарадња са 
Републиком Хрватском 

Орган   
 

01  8.000.000 RSD   
 

Заједнички научни радови, 
патенти и потенцијална 
апликација за друге 
програме 

22.ПК.12 Билатерална сарадња са 
Републиком Аустријом 

Орган   
 

01  6.000.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

23 Посебни билатерални и 
мултилатерални уговори и 
донације 

Орган   01  7.758.800 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти; публиковани 
заједнички резултати; 
реализована размена 
младих научника 

23.ПК.1 Програм мултилатералне 
научне и технолошке 
сарадње у Дунавском 
региону за 2017-2018. 
годину 

Орган   
 

01  5.500.000 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти, публиковани 
заједнички резултати, 
реализована размена 
младих научника 

23.ПК.2 Протокол о имплементацији 
јавног позива Савезног 
министарства за науку и 
истраживање (BMBF) за 
2017. годину 

Орган   
 

01  2.258.800 RSD   
 

Реализовани заједнички 
пројекти и успостављена и 
развијена иновативна мрежа 
са партнерима у земљама 
Дунавске регије 
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24 Пројекти у оквиру програма 
Хоризонт 2020 за 
истраживање и иновације 

Орган   06  3.000.000 RSD  (25.000 EUR)  

15  6.195.314 RSD  (51.465 EUR)  
 

Реализована боља 
интегрисаност у европски 
истраживачки простор путем 
повећаног учешћа наших 
истраживача у одобреним 
пројектима 

24.ПК.1 Јачање сарадње 
националних контакт особа 
у области Ширење 
изврсности и учешћа 
(NCP_WIDE.NET) 

Орган   
 

15  487.500 RSD  (3.900 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.2 Јачање сарадње 
националних контакт особа 
за област друштвено-
економских и хуманистичких 
наука (NET4SOCIETY) 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.3 Транснационална сарадња 
између националних контат 
особа у оквиру 
инфомационих и 
телекомунакционих 
технологија - IDEALIST2018 
(Trans-national cooperation 
among ICT national contact 
points) 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.4 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за акције Мари Кири – 
Net4Mobility (Trans-national 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 
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co-operation among national 
contact points for Marie 
Sklodowska Curie action)  

24.ПК.5 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Транспорт 
(ETNA2020 пројекат) 

Орган   
 

06  360.000 RSD  (3.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.6 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Наука у 
друштву и за друштво 
(SIS.NET) 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.7 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   
 

15  5.707.814 RSD  (47.565 EUR)  
 

Спроведена набавка 
капиталне опреме за Центар 
изврсности, обављени 
тренинзи, извршена 
промоција Центра 
изврсности на националном 
и регионалном нивоу 

24.ПК.8 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Здравље, 
демографске промене и 
квалитет живота – HNN 2.0 
(Health NCP Net) пројекат 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 
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24.ПК.9 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област Сигурност 
хране, одржива 
пољопривреда и 
биотехнологија (BioHorizon 
пројекат) 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.10 Транснационална сарадња 
између националних контакт 
особа за област 
Истраживачка 
инфраструктура – RICH 
пројекат(Research 
Infrastructures for Horizon 
2020) 

Орган   
 

06  240.000 RSD  (2.000 EUR)  
 

Унапређена знања, вештине 
и способности националне 
контакт особе 

24.ПК.11 Оснаживање европског 
одрживог ланца исхране 
кроз политику набавке и 
квалитета – С2Ф 
(Strength2Food) 

Орган   
 

06  600.000 RSD  (5.000 EUR)  
 

Резултати пилот активности 
и анализа доприносе 
унапређивању процедура и 
начина на који се обезбеђује 
исхрана ученика у основним 
школама. 

25 Повећање доступности 
образовања и васпитања, 
превенција осипања и 
дискриминације 

Орган   06  16.700.000 RSD   

01  29.170.000 RSD   
 

Повећан обухват деце на 
свим нивоима образовања 
Повећана стопа 
завршавања школе 
Смањена стопа 
превременог напуштања 
образовног система 
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25.ПК.1 Унапређивање система 
инклузивног образовања 
кроз размену знања и 
искустава, методологије 
праћења и прикупљања 
података у вези са 
инклузијом у образовању 

Орган   
 

01  3.750.000 RSD   
 

Чланство и активан рад у 
Европској агенцији за 
посебнe потребе и инклузију 
у образовању 

25.ПК.2 Подршка функционисању 
Интерресорних комисија 
(ИРК) за додатне облике 
подршке деци/ученицима  

Орган   
 

01  1.641.027 RSD   
 

Обучено 800 чланова 
Интерресорних комисија 

25.ПК.3 Учешће у пројекту „Подршка 
имплементације регулативе 
у области 
антидискриминације у 
образовању“ (УНИЦЕФ) 

Орган   
 

01  2.250.000 RSD   
 

Усвојена законска 
регулатива у области 
антидискриминације у 
образовању 

25.ПК.4 Подршка транзицији ученика 
млађих од 15 година из 
Школа за основно 
образовање одраслих 
(ШООО) у редовне школе 

Орган   
 

01  281.403 RSD   
 

30% ученика који похађају 
школе за основно 
образовање одраслих 
прешли у редовну школу 

25.ПК.5 Прекогранична 
интеркултурална сарадња 
образовних институција 
Републике Хрватске и 
Републике Србије (школе у 
програмима превенције 
насиља промовишу 

Орган   
 

01  1.280.200 RSD   
 

100% школа учесница 
успешно примењују 
активности на превенцији 
насиља У оквиру екстерног 
вредновања у области етос, 
школе показују напредак и 
боље резултате  
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интеркултуралност) 

25.ПК.6 Јачање капацитета 
образовно васпитног 
система за заштиту од 
насиља  

Орган   
 

01  3.116.787 RSD   
 

Оснажене компетенције 90% 
просветних саветника за 
реаговање у случају насиља 
100 спољних сарадника је 
активно укључено у 
превенцију и за реаговање у 
случајевима насиља  

25.ПК.7 Унапређивање рада и већа 
покривеност СОС телефона 
за пријаву насиља у 
школама 

Орган   
 

01  620.000 RSD   
 

Повећан број СОС 
саветника на СОС 
телефонској линији и 
повећана покривеност СОС 
телефонске линије за 
пријаву насиља у школама 
за 20%  

25.ПК.8 Заштита од дигиталног 
насиља 

Орган   
 

01  2.545.575 RSD   
 

40% школа успешно 
превенира дигитално 
насиље Смањен број 
пријава дигиталног насиља 
у школама 

25.ПК.9 Заштита деце од трговине 
људима 

Орган   
 

01  1.130.000 RSD   
 

Школе оспособљене за 
препознавање деце која су у 
ризику од трговине децом и 
младима Школе 
оспособљене за 
препознавање и реаговање 
случајева трговине децом и 
младима  
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25.ПК.10 Промоција здравих 
животних стилова и 
хуманизација односа међу 
децом и младима  

Орган   
 

01  1.555.008 RSD   
 

Годишњи планови у 40% 
школа садрже програме који 
се односе на здраве 
стилове живота и 
хуманизацију односа 

25.ПК.11 Превенција насиља у 
предшколским установама 

Орган   
 

01  2.000.000 RSD   
 

Предшколске установе 
оспособљене да креаирају 
програме превенције 
насиља и 70% учесника 
обуке реализује 
превентивне активности  

25.ПК.12 Унапређивање квалитета 
предшколског васпитања и 
образовања деце са 
сметњама у развоју  

Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

Обукама обухваћено 40% 
запослених у вртићима који 
имају развојне групе 
Организовано хоризонтално 
учење на нивоу ПУ Израђен 
програм националне обуке и 
ТоТ за водитеље и 
приручник за практичаре 
Имплементиран модел 
реорганизовања рада 
развојних група  

25.ПК.13 Унапређивање доступности 
и повећање обухвата 
квалитетним предшколским 
васпитањем и образовањем 
деце из осетљивих група 
узраста од 3 до 5,5 година 

Орган   
 

06  650.000 RSD   
 

Повећан број деце из 
осетљивих група у 
предшколским установама 
Унапређене компетенције 
230 запослених у 
предшколским установама 
Одржано 5 састанака са 
представницима јединица 
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локалне самоуправе 

25.ПК.14 Обезбеђивање квалитетног 
образовања у 
интеркултуралном окружењу 

Орган   
 

06  600.000 RSD   
 

Реализована обука за 
наставно особље 

25.ПК.15 Повећање 
административних 
капацитета Министарства и 
унапређивање 
институционалног оквира за 
инклузивно образовање и 
васпитање  

Орган   
 

06  7.650.000 RSD   
 

Спроведене обуке за 
просветне саветнике 

25.ПК.16 Јачање компетенција 
запослених у образовању 

Орган   
 

06  1.200.000 RSD   
 

Реализоване обуке за 
запослене у образовно 
васпитним установама 
Учитељи који у одељењима 
имају слепу децу обучени за 
примену Брајевог писма  

25.ПК.17 Подршка развоју и праћењу 
политика инклузивног 
образовања  

Орган   
 

06  450.000 RSD   
 

Донета подзаконска акта за 
инклузивно образовање 

25.ПК.18 Унапређење обухвата деце 
Припремним предшколским 
програмом и првим 
разредом основног 
образовања 

Орган   
 

06  1.900.000 RSD   
 

Одржано 5 састанака са 
представницима институција 
са ниова ЈЛС Израђене 
брошуре и водичи Повећан 
обухват деце Припремним 
предшколским програмом и 
првим разредом основне 
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школе за 0,5-1%  

25.ПК.19 Oрганизацијa међународне 
конференција о 
инклузивном образовању 

Орган   
 

06  4.250.000 RSD   
 

Реализована Међународна 
конференција о 
инклузивном образовању 
Објављен зборник радова  

25.ПК.20 Оснивање центра за 
асистивну технологију 

Орган   
 

01  8.000.000 RSD   
 

Основан ресурс центар за 
асистивну технологију 

26 Реализација међународних 
истраживања у образовању 
и васпитању 

Орган   01  25.140.000 RSD   
 

Реализовано међународно 
истраживање TIMSS 2019 
Успостављене политике за 
унапређивање образовног 
система на основу 
утврђених ученичких 
постигнућа  

27 Подршка пројектима од 
значаја за образовање и 
васпитање – дотације 
невладиним организацијама 

Орган   01  12.000.000 RSD   
 

Реализовани пројекти од 
значаја за образовање и 
васпитање  

28 Реализација делатности 
предшколског васпитања и 
образовања 

Орган   01  2.525.915.000 RSD   
 

Повећан обухват деце 
предшколским васпитањем 
и образовањем 

28.ПК.1 Подршка реализацији 
четворочасовног 
припремног предшколског 
програма 

Орган   
 

01  2.260.980.000 RSD   
 

Припремним предшколским 
програмом у години пред 
полазак у школу обухваћено 
96,8% деце Повећан 
обухват деце предшколским 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

васпитањем и образовањем 
и обезбеђена доступност 
деци са сметњама у развоју 
и деци на болничком 
лечењу 

28.ПК.2 Инклузивно предшколско 
васпитање и образовање 

Орган   
 

01  264.935.000 RSD   
 

Развијени програми обука за 
запослене, развијена 
комуникациона стратегија, 
припремљена 
документација за наредне 
активности у Пројекту 

29 Реализација делатности 
основног образовања 

Орган   01  77.336.170.000 RSD   
 

Повећан обухват ученика 
основним образовањем и 
васпитањем Повећана 
доступност основног 
образовања и васпитања 

29.ПК.1 Завршни испит Орган   
 

01  20.000.000 RSD   
 

Повећана ефикасност 
основног образовања и 
васпитања (смањена стопа 
осипања ученика у току 
основног образовања и 
васпитања у односу на број 
уписаних ученика)  

29.ПК.2 Такмичење ученика 
основних школа 

Орган   
 

01  7.500.000 RSD   
 

Реализована такмичења и 
смотре ученика основних 
школа предвиђена 
Календаром такмичења и 
смотри ученика основне 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

школе 

29.ПК.3 Подршка реализацији 
процеса наставе у основним 
школама на територији АП 
КиМ 

Орган   
 

01  50.442.000 RSD   
 

Обезбеђена доступност 
oсновног образовања и 
васпитањана КиМ 

29.ПК.4 Набавка наставних 
средстава за ученике, 
полазнике и установе 

Орган   
 

01  631.401.000 RSD   
 

Обезбеђене бесплатне 
уџбеничке јединице у оквиру 
уџбеничких комплета за 
ученике и библиотечки фонд 
установа Повећан број 
прилагођених уџбеничких 
комплета Обезбеђени 
прилагођени и недостајићи 
уџбеници за националне 
мањине Повећан број 
ученика за које су 
обезбеђени прилагођени 
уџбенички комплети 
Повећан број прилагођених 
уџбеничких комплета на 
језицима националних 
мањина Повећан број 
ученика за коју су 
обезбеђени прилагођени 
уџбенички комплети на 
језицима националних 
мањина 

29.ПК.5 Реализација образовно 
васпитног рада на српском 
језику у иностранству - 
Допунска школа у 

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Организован и спроведен 
образовно васпитни рад на 
српском језику у 
иностранству за 4.500 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

иностранству ученика 

29.ПК.6 Стручно усавршавање у 
предшколским установама и 
основним школама 

Орган   
 

01  17.942.000 RSD   
 

Унапређене компетенције 
наставника за 
имплементацију новог плана 
и програма наставе и учења 
за први разред Унапређене 
компетенције наставника за 
имплементацију новог плана 
и програма наставе и учења 
за пети и шести разред  

29.ПК.7 Унапређени капацитети 
образовног система за 
образовање на језицима 
национланих мањина, 
инклузивно образовање и 
превенцију насиља 

Орган   
 

01  21.230.000 RSD   
 

Изабрано и ангажовано 20 
чланова Мреже практичара 
за подршку предшколском 
васпитању и образовању 
Изабрано и aнгажовано 50 
стручњака за подршку 
инклизивном образовању 
Унапређене компетенције 
педагошких асистената 
Повећан број наставника 
Ромског језика са 
елементима националне 
културе Ангажовани 
стручњаци за подршку 
превенцији насиља у 
образовним установама  

29.ПК.8 Наставни садржаји кроз 
дигитални 
уџбеник/дигиталну учионицу 

Орган   
 

01  307.200.000 RSD   
 

Обучено 2.000 наставника 
за активан рад са 
савременом технологијом и 
савремено дизајнираним е-
уџбеницима Опремљено 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.000 учионица/кабинета у 
којима раде сертификовани 
е-наставници у које је 
уведен брзи интернет и које 
су опремљене савременом 
опремом за дигиталну 
наставу: брзи интернет, лап 
топ, пројектор, интерактивна 
табла. Опремљено 2.000 
учионица/кабинета у 
школама у којима се користи 
електронски уџбеника у 
реализацији програма 
образовања и васпитања 

30 Програм подршке 
дигитализацији у области 
националног просветног 
система 

Орган   01  306.174.000 RSD   
 

Успостављен јединствени 
информациони систем у 
просвети Успостављени 
електронски образовни 
сервиси Успостављена 
функционала 
информационо 
комуникациона 
инфраструктура  

31 Подршка раду Научно-
технолошког парка Београд 

Орган   01  39.000.000 RSD   
 

У НТП ради 38 иноватиних 
предузећа чланица НТП 
Остварено 20 
комерцијализованих 
иновација заснованих на 
знању Остварено 
запошљавање 300 младих 
квалификованих стручњака 
Из иностранства се вратило 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

17 стручњака, који раде у 
НТП  

32 ИПА 2013 Пројекат Развој 
приватног сектора 

Орган   06  84.514.000 RSD   

01  36.411.000 RSD   
 

Успостављене сервисне 
линије за трансфер 
технологија у Централној 
канцеларији за трансфер 
технологија Спроведено 
прикупљање проналазака 
од стране подносилаца 
Извршена процена 
технолошке и комерцијалне 
спремности (тријажа) 
Финансиран додатни развој 
у циљу повећања 
комерцијалне спремности 
Дефинисана и спроведена 
стратегија 
комерцијализације 
Идентификовани 
потенцијални комерцијални 
партнери Спроведен надзор 
и праћење даљег развоја 
комерцијализације 
Успостављене додатне 
сервисне линије: 
иновациони ваучери  

33 ИПА 2014 Пројекат Сектор 
конкурентности 

Орган   01  124.111.000 RSD   

06  151.724.000 RSD   
 

Нови производи и услуге 
развијени од стране малих и 
средњих предузећа кроз 
комерцијализацију 
истраживања 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

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, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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; 
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Лекарска комора Србије; Стоматолошка комора Србије; Фармацеутска комора Србије  

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о пресађивању 
људских органа („ЈР") 

Овим законом уређује се област 
пресађивања органа, надзор над 
спровођењем овог закона и друга 
питања значајна за организацију и 
спровођење трансплантације 
органа и делова органа  

 
 

ДА  03. 2018.  

2 Предлог закона о здравственом 
осигурању („ЈР") 

Овим законом се уређује систем 
здравственог осигурања у 
Републици Србији, које обухвата 
обавезно и добровољно 
здравствено осигурање  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Предлог закона о људским ћелијама 
и ткивима („ЈР") 

Овим законом уређује се област 
примене ћелија и ткива, надзор 
над спровођењем овог закона и 
друга питања значајна за 
организацију и спровођење 
делатности из области ћелија и 
ткива  

 
 

ДА  03. 2018.  

4 Предлог закона о предметима опште 
употребе („ЈР") 

Oвим зaкoнoм урeђуje сe пojaм 
прeдмeтa oпштe упoтрeбe, услoви 
здрaвствeнe испрaвнoсти и/или 
бeзбeднoсти, oднoснo 
усaглaшeнoсти кoje мoрajу дa 

 
 

ДА  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

испуњaвajу прeдмeти oпштe 
упoтрeбe кojи сe испoручуjу нa 
тржиштe, a у сврху oбeзбeђeњa 
висoкoг нивoa зaштитe живoтa и 
здрaвљa људи, зaштитe интeрeсa 
пoтрoшaчa и oбeзбeђeњe 
слoбoднoг крeтaњa рoбe; уређује 
се систeм нaдзoра нaд 
здрaвствeнoм испрaвнoшћу и/или 
бeзбeднoшћу, oднoснo 
усaглaшeнoшћу прeдмeтa oпштe 
упoтрeбe сa прoписaним 
зaхтeвимa, систeм 
лaбoрaтoриjскoг испитивaња 
здрaвствeнe испрaвнoсти и/или 
бeзбeднoсти, oднoснo 
усaглaшeнoсти прeдмeтa oпштe 
упoтрeбe сa прoписaним 
зaхтeвимa, прaвa, oбaвeзe  и 
oдгoвoрнoсти субjeкaтa у 
пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe 
упoтрeбe 

5 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о психоактивним 
контролисаним супстанцама („ЈР") 

Овим законом извршиће се 
потпуно усклађивање ове области 
са прописима ЕУ и отклањање 
недостатака у правном оквиру како 
би се постигло ефикасно смањење 
понуде и потражње психоактивних 
контролисаних супстанци и 
повећао степен заштите јавног 
здравља и безбедности у овој 
области.  

 
 

ДА  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

6 Предлог закона о потврђивању 
Конвенције Савета Европе о 
фалсификовању медицинских 
производа и сличним кривичним 
делима која представљају 
јавноздравствену претњу 

Конвенција Савета Европе 
наглашава важност међународне 
сарадње и размене информација о 
присутности ових производа на 
одређеним тржиштима у свету и 
предвиђа оснивање надзорног 
тела које ће надгледати примену 
Конвенције у земљама чланицама 
Савета  

 
 

НЕ  09. 2018.  

7 Предлог закона о здравственој 
заштити („ЈР") 

Овим законом одговара се на 
потребе прилагођавања система 
здравствене заштите унапређењу 
реформи здравства.  

 
 

ДА  09. 2018.  

8 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о коморама 
здравствених радника („ЈР") 

Овим законом усклађују се 
појмови са усвојеним новим 
терминима у области здравства, 
усклађивање са Законом о 
здравственој заштити, као и 
јасније дефинисање јавних 
овлашћења и обављање осталих 
послова.  

 
 

НЕ  12. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о супстанцама које 
се користе у недозвољеној 
производњи опојних дрога и 
психотропних супстанци („ЈР") 

Овим законом вршиће се 
усклађивање са прописима ЕУ који 
уређују област производње и 
промета прекурсора  

 
 

ДА  12. 2018.  

10 Предлог закона о лековима („ЈР") Овим законом извршиће се 
потпуно усклађивање ове области 
са прописима ЕУ и отклањање 

 
 

ДА  12. 2018.  



  

659 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

недостатака у правном оквиру како 
би се постигла слобода кретања 
роба на тржишту Републике 
Србије, као и заштита јавног 
здравља  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о обезбеђивању 
средстава из буџета 
Републике Србије за 
приоритетно лечење лица 
оболелих од ретких 
болести у 2018. години 

Члан 59. став 3. Закона о 
здравственом осигурању 
(„Службени гласник РС", 
бр. 107/05, 109/05-
оисправка, 57/11, 110/12-
УС, 119/12, 99/14, 123/14, 
126/14-УС, 106/15 и 10/16-
др. закона) 

Овим закључком 
обезбеђују се средстав из 
буџета Републике Србије 
за лечење лица оболелих 
од ретких болести у 2018. 
години  

 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Уредба о методологији за 
одређивање трошкова 
обраде крви и компонената 
крви  

Члан 38. Закона о 
трансфузијској медицини 
(„Службени гласник РС", 
број 40/17) 

Овом уредбом утврђује се 
методологија за 
одређивање трошкова крви 
и компонената крви  

 
 

НЕ  03. 2018.  

3 Закључак о утврђивању 
Основе за вођење 
преговора и закључивању 
Оквирног споразума 
између Владе Републике 
Србије и Глобалног фонда 
за борбу против АИДС-а, 

Члан 43. став 3. Закона 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) 

Оквирни Споразум даје 
могућност сарадње са 
Глобал фондом који је у 
светским оквирима 
најзначајнији фактор у 
борби против АИДС-а, 
туберкулозе и маларије, 
кроз добијање бесповратне 

 
 

НЕ  03. 2018.  



  

660 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

туберкулозе и маларије помоћи у борби са 
наведеним проблемима  

4 Национална стратегија за 
борбу против HIV/AIDS-а са 
Акционим планом (2018- 
2025. година) 

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, 106/15 и 
105/17-др.закон) 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- одлука УС и 
44/14) 

Ова стратегија представља 
основни оквир за 
формулисање циљева и 
спровођење мера у 
области превенције, 
лечења и подршке 
оболелима, као и за 
подизање нивоа 
разумевања код опште 
популације посебних 
питања у вези са HIV/AIDS- 
a  

 
 

НЕ  03. 2018.  

5 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, 
107/12 и 105/17) 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 , 72/12 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. 2018.  

6 Одлука о изменама и 
допунама Одлуке о 
највишим ценама лекова за 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 

Утврдиће се највише цене 
на велико за нове лекове 
за хуману употребу који се 

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

661 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

употребу у хуманој 
медицини, чији је режим 
издавања на рецепт. 

гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) 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 , 72/12 и 44/14). 

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.  

7 Стратегија јавног здравља Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 
(„Службени гласник РС", 
број 107/05, 72/09-др. 
закон,88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13,-др. закон, 
93/14, 96/15, 106/15 и 
105/17) 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-одлука УС и 
44/14)  

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
здравља становништва  

 
 

НЕ  06. 2018.  

8 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о плану 
мреже здравствених 
установа 

Члан 47. 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, 106/15 и 105/17-
др.закон) и члан 42. став 1. 
Закона о Влади („Службени 

Утврђује се број, структура, 
капацитети и просторни 
распоред здравствених 
установа у државној 
својини на територији 
Републике Србије  

 
 

НЕ  06. 2018.  



  

662 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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)  

9 Уредба о Националном 
програму за туберкулозу 

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, 106/15 и 
105/17-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, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
здравља становништва, 
начину превенције, лечења 
и смањења броја оболелих 
и штетних последица од 
туберкулозе  

 
 

НЕ  09. 2018.  

10 Уредба о Националниом 
програму за хепатитисе 

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, 106/15 и 
105/17-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, 7/14-

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
здравља становништва, 
начину превенције, лечења 
и смањења броја оболелих 
и штетних последица од 
хепатитиса  

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

663 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

одлука УС и 44/14)  

11 Стратегија менталног 
здравља 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, 106/15 и 105/17-
др.закон) 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-одлука УС и 
44/14) 

Унапређење и јачање 
система здравствене 
заштите Републике Србије 
у циљу унапређења 
менталног здравља 
становништва  

 
 

НЕ  09. 2018.  

12 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, 
107/12 и 105/17) 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 , 72/12 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. 2018.  

13 Уредба о критеријумима за 
формирање цена лекова за 
употребу у хуманој 
медицини чији је режим 

Члан 58. став 1. Закона о 
лековима и медицинским 
средствима („Службени 
гласник РС“, бр. 30/10, 
107/12 и 105/17) и члан 42. 

Утврдиће се измене и 
допуне критеријума за 
формирање цена лекова 
које се односе на постојеће 
цене лекова и дан када се 

 
 

НЕ  09. 2018.  



  

664 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

издавања на рецепт став 1. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС“, 
бр. 55/05, 71/05, исправка, 
101/07,65/08 и 16/11,68/12-
УС , 72/12 и 44/14). 

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.  

14 Национална стратегија за 
ретке болести у Републици 
Србији за период од 2018-
2023. године 

Члан 45. став 1. 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)  

Овом стратегијом уређује 
се унапређење квалитета 
живота лица оболелих од 
ретких болести, а акционим 
планом се прецизирају 
активнсоти које ће се 
спровести ради остварења 
поменутог циља у 
наведеном периоду  

 
 

НЕ  12. 2018.  

15 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, 
107/12 и 105/17) 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, 72/12 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. 2018.  

16 Уредба о Националном 
програму за 

Члан 16. став 2. Закона о 
здравственој заштити 

Унапређење и јачање 
система здравствене 

 НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

цереброваскуларне 
болести 

(„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, 106/15 и 
105/17-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, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

заштите Републике Србије, 
у циљу унапређења 
здравља становништва и 
смањења броја оболелих и 
штетних последица од 
цереброваскуларних 
болести  

 

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 прехрамбеним 
адитивима 

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  није 
предвиђен  

2 Правилник о нутритивним и 
здравственим изјавама  

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  06. 2011.  

3 Правилник о прехрамбеним 
ензимима 

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  06. 2011.  



  

666 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

4 Правилник о аромама које се 
користе у производњи хране 

Члан 26. став 5. Закона о 
безбедности хране („Службени 
гласник РС“, број 41/09)  

 
 

ДА  03. 2018.  06. 2011.  

5 Правилник о ближим условима и 
начину праћења озбиљних 
нежељених догађаја и озбиљних 
нежељених реакција, начин 
вођења евиденција и рокове у 
којима треба обавестити Управу за 
биомедицину, образац годишњег 
извештаја, као и начин и поступак 
достављања обрасца  

Члан 24. став 5. Закона о 
биомедицински потпомогнутој 
оплодњи („Службени гласник РС", 
број 40/17)  

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  

6 Правилник о садржају обрасца 
обавештења и садржају обрасца 
захтева за изјашњавање о даљем 
поступању са репродуктивним 
ћелијама, односно 
неупотребљеним раним 
ембрионима  

Члан 26. став 10. и члан 51. став 8. 
Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи („Службени 
гласник РС", број 40/17)  

 
 

НЕ  11. 2018.  11. 2018.  

7 Правилник о систему квалитета и 
управљању квалитета у области 
биомедицински потпомогнутој 
оплодњи  

Члан 13. став 3, члан 15. став 9, 
члан 16. став 2, члан 19. став 3, 
члан 42. став 6. и члан 54. став 6. 
Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи („Службени 
гласник РС", број 40/17)  

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  

8 Правилник о ближим условима и 
начину рада Државног регистра, 
као и начину доделе и уписа 

Члан 44. став 4, члан 55. став 5. и 
члан 56. став 3. Закона о 
биомедицински потпомогнутој 

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  



  

667 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

јединственог индентификационог 
броја, као и начин приступа и 
заштите података о личности у 
Државном регистру 

оплодњи („Службени гласник РС", 
број 40/17)  

9 Правилник о ближим условима, 
критеријумима и начину избора, 
тестирања и процене даваоца, као 
и начин саопштења података и 
садржај обрасца изјаве о пристанку 
и повлачењу пристанка даваоца 

Члан 21. став 4, члан 36. став 2, 
члан 38. став 5. и члан 39. став 8. 
Закона о биомедицински 
потпомогнутој оплодњи („Службени 
гласник РС", број 40/17)  

 
 

ДА  11. 2018.  11. 2018.  

10 Правилник о промету на мало 
медицинских средстава у 
специјализованим продавницама 

Члан 90. ст. 13. и 14. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

11 Правилник о обележавању 
медицинских средстава 

Члан 93. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

12 Правилник о промету медицинских 
средстава на велико 

Члан 72. став 2, члан 75. став 4. и 
члан 80. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

13 Правилник о обустављању 
промета, односно повлачењу 

Члан 84. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

медицинског средства са тржишта 105/17)  

14 Правилник о увозу 
нерегистрованих медицинских 
средстава 

Члан 79. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

15 Правилник о праћењу медицинских 
средстава на тржишту 

Члан 97. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

16 Правилник о оглашавању 
медицинских средстава 

Члан 104. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

17 Правилник о обрасцу и садржини 
легитимације инспектора за 
медицинска средства 

Члан 120. став 2. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

18 Правилник о обавезама и 
одговорностима произвођача које 
се примењују на увознике, 
велепродаје и друга лица  

Члан 125. став 4. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

19 Правилник о вигиланци Члан 99. став 8. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

105/17)  

20 Правилник о контроли квалитета 
медицинских средстава  

Члан 102. став 2. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

21 Смернице добре дистрибутивне 
праксе за медицинска средства 

Члан 70. став 7. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

22 Правилник о утврђивању статуса 
производа 

Члан 3. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

23 Правилник о основним захтевима 
за медицинска средства 

Члан 12. став 5, члан 17. став 3. и 
члан 29. став 6. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

24 Правилник о образцу обавештења 
за примаоца крви и компонената 
крви и образац сагласности 
примаоца 

Члан 31. став 7. Закона о 
трансфузијској медицини 
(„Службени гласник РС", број 
40/17)  

 
 

НЕ  12. 2018.  12. 2018.  

25 Правилник o обрасцу сагласности 
и садржају обавештења даваоцу 
крви, као и садржај упитника и 

Члан 27. став 4, члан 28. став 5. и 
члан 29. став 7. Закона о 
трансфузијској медицини 

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

обиму прегледа, као и критеријума 
за процену прихватљивости 
даваоца крви или компонената 
крви  

(„Службени гласник РС", број 
40/17)  

26 Правилник о систему квалитета и 
управљању квалитета у 
овлашћеним трансфузијским 
установама и болничким банкама 
крви 

Члан 11. став 3, члан 12. став 5, 
члан 15. став 2, члан 19. став 7, 
члан 20. став 8, члан 21. став 4, 
члан 22. став 4, члан 23. став 4, 
члан 24. став 2. и члан 35. став 4. 
Закона о трансфузијској медицини 
(„Службени гласник РС", број 
40/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

27 Обједињени списак 
хармонизованих стандарда за 
медицинска средства 

Члан 13. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

28 Правилник о клиничким 
испитивањима медицинских 
средстава 

Члан 29. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

29 Правилник о производњи 
медицинских средстава 

Члан 59. став 3. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

30 Правилник о класификацији 
општих и in vitro дијагностичких 

Члан 24. став 4. Закона о 
медицинским средствима 

 ДА  12. 2018.  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

медицинских средстава („Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 

31 Правилник о регистрацији 
медицинских средстава 

Члан 16. став 5, члан 50. став 3. и 
члан 63. став 6. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

32 Правилник о дозволи за израду и 
основним захтевима за 
медицинска средства која се 
израђују у здравственој установи  

Члан 22. став 5. Закона о 
медицинским средствима 
(„Службени гласник РСˮ, број 
105/17)  

 
 

ДА  12. 2018.  12. 2018.  

 

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  1.047.226.000 RSD   
 

Оцена општег задовољства 
услугама лекара током 
боравка у болници 4,53 и 
средња оцена општег 
задовољства корисника у 
установама примарне 
здравствене заштите 4,05 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Уређење здравсвеног 
система 

Влада   
 

01  61.855.000 RSD   
 

97% кандидата који су 
положили стручни испит за 
здравствене раднике и 
здравствене сараднике са 
високом стручном спремом и 
213 лекара специјалиста на 
100.000 становника  

1.ПА.2 Надзор здравствених 
установа 

Влада   
 

01  85.696.000 RSD   
 

1000 решења за почетак рада 
и обављање здравствене 
делатности у здравственим 
установама, приватној пракси 
и другим правним лицима која 
могу да обављају здравствену 
делатност, 10% уочених 
неправилности у укупноом 
броју извршених контрола и 
60 ванредних контрола у 
укупном броју извршених 
контрола  

1.ПА.3 Санитарни надзор Влада   
 

01  321.262.000 RSD   
 

0,9% утврђених 
неправилности у односу на 
укупан број поднетих захтева 
и 20% санитарних надзора са 
утврђеним неправилностима у 
односу на укупан број 
санитарних надзора  

1.ПА.4 Надзор у области 
лекова и медицинских 
средстава и 
психоактивних 
контролисаних 

Влада   
 

01  31.797.000 RSD   
 

12,5 % надзора са утврђеним 
неправилностима и 5,2% 
утврђених одступања од 
стандарда квалитета лекова и 
медицинских средстава у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

супстанци и прекурсора поступку систематске 
контроле  

1.ПА.5 Администрација и 
управљање 

Влада   
 

01  146.616.000 RSD   
 

Ниво спровођења усвојених 
стратешких докумената и ниво 
укључености у међународну 
сарадњу и европске 
интеграције 

1.ПК.1 Отпремнине за вишак 
запослених у 
здравственим 
установама 

Влада   
 

01  400.000.000 RSD   
 

 

2 Превентивна 
здравствена заштита 

Влада   01  1.031.950.000 RSD   
 

96% вакцинисане деце, 8% 
пунолетних становника 
старијих од 35 година који су 
обавили најмање један 
годишње превентивни 
здравствени преглед и 
12%жена обухваћених 
превентивним гинеколошким 
прегледом  

2.ПА.1 Подршка раду института 
„Др Милан Јовановић 
Батут” 

Влада   
 

01  183.800.000 RSD   
 

70% задовољства пацијената 
пруженом здравственом 
заштитом и једна ажурирана 
база података о порођајима, 
прекидима трудноћа и 
умрлима  

2.ПА.2 Подршка раду института Влада   01  753.500.000 RSD   
 

600000 полазника едукација у 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

и завода за јавно 
здравље 

 области промоције здравља, 
15 семинара у области 
промоције здравља, 18% 
утврђених физичко хемијских 
неисправности воде из јавних 
водовода и водних објеката и 
2300 анализираних узорака 
Salmonella, Shigella, Vibrio 
cholerae i Yersinia enterocolitica  

2.ПА.3 Омасовљавање 
добровољног 
давалаштва крви 

Влада   
 

01  36.000.000 RSD   
 

89000 давања крви редовних 
давалаца, 3100 потенцијалних 
давалаца у Регисту давалаца 
тромбоцита аферизним 
постпком и 17% наменских 
давања крви у односу на 
давање крви редовних 
давалаца  

2.ПА.4 Вирусолошки надзор 
инфективних болести 
(Институт „Tорлак”) 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

400 вирусолошки обрађених 
пацијената са обољењем 
сличним грипу, 2050 
молекуларних тестова (Real-
time PCR тест) за доказивање 
генома вируса грипа и 
респираторних вируса, 150 
вирусолошки обрађених 
пацијената на морбиле, 
рубелу/конгениталну рубелу 
Парво Б19 и варичелу и 20 
вирусолошки обрађених 
пацијената оболелих од АФП 
(акутне флакцидне парализе) 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

као и њихових контаката  

2.ПА.5 Превенција ширења 
хуманог беснила (Завод 
„Луј Пастер”) 

Влада   
 

01  1.500.000 RSD   
 

250 дневно ажурираних 
извештаја о епизоотолошкој 
ситуацији беснила у РС, 10 
давалаца плазме ради 
производње хуманог 
антирабичног имуноглобулина 
и 5 сакупљених узорака сојева 
вируса беснила  

2.ПА.6 Унапређење 
доступности 
здравствене заштите 
ромској популацији 

Влада   
 

01  39.650.000 RSD   
 

6000 деце узраста од 0 до 15 
година обухваћене 
вакцинацијом, 4500 деце 
узраста од 0 до 15 година 
обухваћених систематским 
прегледом, 40% жена 
обухваћених превентивним 
прегледима и 35% жена 
обухваћених систематским 
прегледом код гинеколога  

2.ПА.7 Подршка активностима 
удружења грађана у 
области здравствене 
заштите 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

10 едукативних састанака, 25 
пријављених удружења на 
јавни конкурс и 10 угрожених 
група становништва 
обухваћених активностима 
које спроводе невладине 
организације након јавног 
позива  

2.ПК.1 Детекција вируса 
Западног Нила у 

Влада   01  1.000.000 RSD   
 

156 редовних теренских 
истраживања, 50 редовних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

популацијама комараца 
на територији 
Републике Србије 

 узорковања на терену, 2500 
испитиваних узорака у 
ентомолошкој лабораторији и 
2000 редовних анализираних 
узорака за детекцију вируса 
Западног Нила  

2.ПК.2 Детекција изазивача 
Лајмске болести и 
вирусног, крпељског 
енцефалитиса на 
популацији крпеља 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

250 оболелих, 70 редовних 
узорковања на терену, 15% 
детекције присуства бактерије 
B. Burgdorferi у испитиваној 
популацији крпеља и 20% 
инфицираности у испитиваној 
популацији крпеља  

2.ПК.3 Спречавање настанка 
слепила код превремено 
рођене деце 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

30 деце са урођеним 
променама мрежњаче 
обухваћених офталмолошким 
скринингом и 190 превремено 
рођене деце обухваћених 
офталмолошким скринингом  

2.ПК.4 Телефонско 
саветовалиште „Хало 
беба” 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

7300 обављених телефонских 
позива породицама након 
отпуста, 300 обављених 
телефонских позива 
породицама, по потреби ради 
праћења ефеката датих 
савета и 90 % задовољства 
корисника услуга  

2.ПК.5 Превенције обољења 
изазваних хуманим 

Влада   01  1.500.000 RSD   
 

35 едукованих педијатара и 60 
едукованих родитеља у 
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папилома вирусом  школама/општинама ;  

3 Развој квалитета и 
доступности 
здравствене заштите 

Влада   56  11.600.000 RSD   

01  367.418.000 RSD   
 

90 ХЛА генотипизираних 
болесника на програму 
трансплантације бубрега, 
јетре, срца ниском 
резолуцијом, 50 ХЛА 
генотипизираних донора за 
пацијенте на програму 
трансплантације бубрега, 
јетре, срца ниском 
резолуцијом, 80 обављених 
трансплатација годишње, 40 
(5.6) реaлизованих донора на 
милион становника (pmp), 20 
присуство и специфичност 
анти-ХЛА антитела методом 
Луминекс и 20 узорака 
тестираних молекуларном 
типизацијом ниске и високе 
резолуције  

3.ПА.1 Здравствена заштита 
лица на издржавању 
казне затвора и 
пружање хитне 
медицинске помоћи 
особама непознатог 
пребивалишта и другим 
лицима која ово право 
не остварују на 
другачији начин 

Влада   
 

01  180.000.000 RSD   
 

90 пацијената на одслужењу 
казне затвора којима је 
пружена здравствена заштита 
и 40000 лица која право на 
хитну медицинску помоћ не 
оставрују на други начин  
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3.ПА.2 Извршавање мера 
безбедности обавезног 
психијатријског лечења 
и чувања у здравственој 
установи, обавезног 
лечења алкохоличара и 
зависника од дрога 

Влада   
 

01  100.000.000 RSD   
 

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 и 34 пацијената 
којима је изречена мера 
безбедности обавезног 
лечења алкохоличара  

3.ПА.3 Јавна овлашћења 
поверена Црвеном крсту 
Србије 

Влада   
 

01  15.000.000 RSD   
 

40 нових инструктора прве 
помоћи, 14000 обучене 
школске деце и младих и 350 
полазника обука  

3.ПК.1 Унапређење квалитета 
рада Одељења за 
типизацију ткива 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

5 давања МЋХ од несродних 
националних давалаца, 3000 
даваоца типизираних 
молекуларним тестовима 
ниске резолуције, 30 
обрађених кадаверичних 
донора и 600 пацијената 
ретипизираних молекуларним 
тестовима ниске резолуције  

3.ПК.2 Подршка здравственој 
заштити оболелих од 
хемофилије и других 
урођених коагулопатија 

Влада   
 

01  2.000.000 RSD   
 

20 молекуларних анализа 
породица оболелих од 
хемофилије, 15 
новорегистрованих болесника, 
150 едукованих болесникаи 
чланова њихових породица и 
8 едукованих здравствених 
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радника  

3.ПК.3 Обезбеђивање услова 
за трансплантацију 
органа код одраслих 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

60 ХЛА генотипизираних 
болесника на програму 
трансплантације матичних 
ћелија хематопоезе ниском 
резолуцијом (PCR-SSO), 80 
ХЛА генотипизираних сродних 
донора матичних ћелија 
хематопоезе ниском 
резолуцијом (PCR-SSO), 250 
детекција анти-ХЛА антитела 
и 120 идентификација анти-
ХЛА антитела  

3.ПК.4 Изградња и опремање 
банке крви пупченика и 
стерилног блока 

Влада   
 

01  15.000.000 RSD   
 

50% изградње јавне 
породичне банке крви 
пупчаника  

3.ПК.5 ИПА 2010 - Развој 
служби палијативног 
збрињавања у 
Републици Србији 

Влада   
 

01  5.000.000 RSD   
 

20 здравствених установа које 
су испуниле стандарде и 
критеријуме за 
функционисанје служби за 
палијативно збрињавање 

3.ПК.6 Подршка лечењу 
зависника од дрога 
супституционом 
терапијом 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

25 едукованих радника у 
Центима за супституцију и 4 
одржаних супервизијских 
посета Центрима за 
супституцију  

3.ПК.7 Подстицај развоја Влада   01  40.000.000 RSD   
 

35 пацијената који се налазе 
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трансплантационих 
тимова 

 на листи чекања за 
тарнсплантацију јетре и 650 
пацијената који се налазе на 
листи чекања за 
трансплантацију бубрега  

3.ПК.8 ИПА 2013 - Подршка 
европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
2014 - 2020 

Влада   
 

56  11.600.000 RSD   

01  1.418.000 RSD   
 

 

4 Развој инфраструктуре 
здравствених установа 

Влада   56  307.184.000 RSD   

11  2.441.382.000 RSD   

01  3.833.923.000 RSD   
 

7 година просечна старост 
опреме за радиолошку 
дијагностику и зрачну терапију 
у државној својини  

4.ПА.1 Изградња и опремање 
здравствених установа у 
државној својини чији је 
оснивач Република 
Србија 

Влада   
 

01  2.551.591.000 RSD   
 

50 адаптираних и санираних 
здравствених објеката на 
републичком нивоу и 130 
здравствених установа којима 
је набављена медицинска 
опрема 

4.ПА.2 Изградња и опремање 
здравствених установа 
на локалном нивоу 

Влада   
 

01  30.000.000 RSD   
 

20 адаптираних и санираних 
здравствених објеката на 
локалном нивоу и 30 
здравствених установа на 
локланом нивоу којима је 
набављена медицинска 
опрема  
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4.ПК.1 Информатизација 
здравственог система у 
јединствени 
информациони систем 

Влада   
 

01  600.000.000 RSD   
 

60 000 000 издатих 
електронских рецепата, 7 000 
000 становника који имају 
електронски здравствени 
картон и 62 овлашћене 
трансфузијске установе 
повезане у јединствени 
информациони систем 

4.ПК.2 Координација, надзор и 
контрола реконструкције 
клиничких центара 
Београд, Крагујевац, 
Ниш и Нови Сад 

Влада   
 

01  109.750.000 RSD   
 

55% завршености изградње 
Клиничких центара 

4.ПК.3 Реконструкција 
Клиничког центра 
Србије, Београд 

Влада   
 

11  500.000.000 RSD   

01  16.000.000 RSD   
 

30 % завршености изградње 
Клиничког центра Србије у 
Београду  

4.ПК.4 Реконструкција 
Клиничког центра 
Крагујевац 

Влада   
 

11  100.000.000 RSD   

01  1.800.000 RSD   
 

30% изградње Клиничког 
центра Крагујевац  

4.ПК.5 Реконструкција 
Клиничког центра Ниш 

Влада   
 

11  427.672.000 RSD   

01  140.800.000 RSD   
 

Добијена употребна дозвола 

4.ПК.6 Реконструкција 
Клиничког центра 
Војводине, Нови Сад 

Влада   
 

11  436.800.000 RSD   

01  4.500.000 RSD   
 

30 % изградње Клиничког 
центра Војводина 

4.ПК.7 Развој здравства 2 Влада   11  976.910.000 RSD   
 

8 нових линеарних 
акцелератора инсталираних 
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 на националном нивоу, 4 ЦТ 
симулатора, 60% укупног 
броја случајева акутне 
болничке неге у државним 
болницама које тачно 
извештавају према ДСГ и 2000 
здравствених радника који су 
прошли обуку  

4.ПК.8 Програм "Intereg" IPA - 
CBC Румунија - Србија 

Влада   
 

56  19.239.000 RSD   

01  286.346.000 RSD   
 

12 општих болница 
опремљених новом 
медицинском дијагностичком 
опремом  

4.ПК.9 ИПА 2013 - ПРОГРЕС Влада   
 

56  287.945.000 RSD   

01  93.136.000 RSD   
 

40 % завршена изградња 
болнице Врање (хируршког 
блока)  

5 Подршка остварењу 
права из обавезног 
здравственог осигурања 

Влада   01  7.700.000.000 RSD   
 

943170 корисника који не могу 
остварити здравствену 
заштиту по другом основу и 26 
лица којима се пружа 
здравствена заштита од 
ретких болести  

5.ПА.1 Здравствена заштита 
лица која се сматрају 
осигураницима по члану 
22. став 1. Закона о 
здравственом 
осигурању 

Влада   
 

01  3.500.000.000 RSD   
 

Пружена здравствена заштита 
943170 корисника који исту не 
могу остварити по другом 
основу 
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5.ПА.2 Накнада зараде у 
случају привремене 
спречености за рад због 
болести или 
компликација у вези са 
одржавањем трудноће 

Влада   
 

01  2.700.000.000 RSD   
 

 

5.ПА.3 Здравствена заштита 
осигураних лица 
оболелих од ретких 
болести 

Влада   
 

01  1.500.000.000 RSD   
 

26 лица којима се пружа 
здравствена заштита од 
ретких болести  

6 Превенција и контрола 
водећих хроничних 
незаразних обољења 

Влада   15  1.000 RSD   

08  3.000.000 RSD   

01  41.036.000 RSD   
 

50%умрлих мушкараца и жена 
од кардиоваскуларних 
болести и 19%умрлих 
мушкараца и жена од 
малигних тумора  

6.ПА.1 Подршка раду 
Канцеларије за контролу 
дувана 

Влада   
 

01  3.000.000 RSD   
 

20% одраслих/младих 
мушкараца и жена који су 
пушачи, 2 спроведених 
медијских кампања и 250 
едукованих здравствених 
радника  

6.ПА.2 Подршка активностима 
здравствених установа у 
области онколошке 
здравствене заштите 

Влада   
 

15  1.000 RSD   

08  3.000.000 RSD   

01  6.000.000 RSD   
 

30 едукованих радиолога, 40 
едукованих цитоскринера, 
25%жена генеративног доба 
(15-49 год) обухваћених 
превентивним гинеколошким 
прегледима и 40% 
мушкараца/жена узраста од 
50 и 74 година обухваћених 
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превентивним прегледима 
дебелог црева 

6.ПА.3 Подршка активностима 
здравствених установа у 
области 
кардиоваскуларне 
здравствене заштите 

Влада   
 

01  8.000.000 RSD   
 

20 здравствених радника који 
су едуковани за процену 
ризика од болести срца и 
крвних судова, 6 едукованих 
здравствених радника из 
области кардиохирургије и 3 
здравствених радника 
едукованих у иностранству за 
примену нових технологија у 
области кардиологије и 
кардиохирургије  

6.ПК.1 Рана детекција и 
превенција типа 2 
дијабетеса 

Влада   
 

01  1.000.000 RSD   
 

50 едукованих доктора 
медицине и медицинских 
сестара у сваком 
Превентивном 
центру/Саветовалишту за 
дијабетес и 20 превентивних 
центара у којима се спроводи 
програм ране детекције и 
превенције типа 2 дијабетеса  

6.ПК.2 Унапређење 
дијагностике и терапије 
у лечењу хроничних 
болести у Републици 
Србији 

Влада   
 

01  20.071.000 RSD   
 

3 едукација (специјализације, 
стручне посете, тренинзи) 
запослених за рад на новом 
хибридном СПЕКТ/ЦТ уређају, 
2 едукација (стручне посете, 
тренинзи) запослених за рад 
на новом уређају, 2 едукација 
(стручне посете, тренинзи) 
запослених за рад на новом 
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уређају, 1 набављен апарат за 
брахитерапију за Институт за 
онкологију и радиологију 
Србије 

6.ПК.3 "Лазина кућа од срца" Влада   
 

01  1.200.000 RSD   
 

300 нових особа и њихових 
породица укључених у 
програм терцијарне 
превенције и 300 нових особа 
укључених у програм заштите 
менталног здравља у 
заједници 

6.ПК.4 Имплементација 
Националног програма 
за палијативно 
збрињавање деце 

Влада   
 

01  1.765.000 RSD   
 

100 едукованих здравствених 
радника и сарадника и 40 
едукованих родитеља 

7 Управа за биомедицину Влада   01  26.433.000 RSD   
 

20000 донор картица , 50 
промоција трансплатације, 29 
овлашћених 
трансфузиолошких установа, 
2 укључених донор болница, 
15 извршених надзора у 
области биомедицине, 15 
овлашћених трансфузијских 
установа, 16 донор болница и 
80 обављених 
трансплантација годишње  

8 Буџетски фонд за 
финансирање Црвеног 

Влада   01  300.000.000 RSD   
 

170 број едукованих нових 
волонтера за акције 
добровољног давалаштва 
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крста Србије крви, 270 одржаних радионица 
, 20 едукованих за деловање у 
несрећама и 1 одржана 
едукација за деловање у 
несрећама 

9 Буџетски фонд за 
лечење обољења, 
стања или повреда које 
се не могу успешно 
лечити у републици 
Србији 

Влада   15  2.000 RSD   

08  10.000.000 RSD   

01  258.944.000 RSD   
 

45 пацијената који су упућени 
на лечење у инострану 
здравствену установу и 80 
послатих узорака на 
дијагностичко испитивање у 
иностране лабораторије  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

2. Министар Зоран Ђорђевић 

3. Делокруг На основу члан 16. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 - 
др. закон и 62/17), 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 
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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  

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о мирном 
решавању радних спорова 

Уредиће се начин и поступак 
мирног решавања колективних и 
индивидуалних радних спорова, 
избор, права и обавезе миритеља 
и арбитара и друга питања од 
значаја за мирно решавање 
радних спорова  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ 01. 2018.  

2 Предлог закона о ратним 
меморијалима 

Законом се регулише изградња, 
уређење, заштита, редовно и 
инвестиционо одржавање ратних 
меморијала од значаја за 
неговање традиција 
ослободилачких ратова Србије у 
земљи и иностранству, као и 
вођење евиденција њима, чиме се 
истовремено врши и кодификација 
постојећих прописа који регулишу 

Стратегија унапређења положаја особа са 
инвалидитетом у Републици Србији 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

ову област  

3 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Народне Републике Кине о 
социјалној сигурности 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Народне 
Републике Кине о социјалној 
сигурности 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  05. 2018.  

4 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Владе Републике 
Србије и Владе Квебека о социјалној 
сигурности 

Потврђивање  Споразума између 
Владе Републике Србије и Владе 
Квебека о социјалној сигурности 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

5 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Руске Федерације о социјалном 
осигурању 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Руске 
Федерације о социјалном 
осигурању 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

6 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Републике Хрватске о социјалном 
осигурању 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Републике 
Хрватске о социјалном осигурању 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Предлог закона о изменама и допуна 
Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 

Прецизирање и уређивање 
појединих одредаба у циљу 
ефикаснијег спровођења прописа 
у пракси, као и развијање 
повољнијег пословног окружења  

Национална стратегија запошљавања за 
период 2011–2020. године  
Национални акциони план запошљаваља 
за 2017. годину 
Акциони план за спровођење програма 
Владе 
Програм економских реформи за период 
од 2016 до 2018. године 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

8 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  

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ  07. 2018.  

9 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о социјалној 
заштити 

Закон 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  

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

ДА  07. 2018.  

10 Предлог закона о правима детета и 
заштитнику права детета  

Законом 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 што је Србија преузела 

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ  07. 2018.  



  

691 

 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

обавезу доношења Закона о 
заштитнику права детета пред 
Комитетом УН за заштиту права 
детета у Женеви још 2008.године  

11 Предлог закона о правима бораца, 
војних инвалида, цивилних инвалида 
рата и чланова њихових породица 

Кодификација свих прописа који 
сада регулишу област и поновно 
уређење у складу са уставним и 
законским изменама; дефиниција 
статуса бораца, њихово 
евидентирање и прописивање 
њихове материјалне заштите; 
ревизија права корисника из 
ратова 90-тих  

Стратегија унапређења положаја особа са 
инвалидитетом у Републици Србији 
 

НЕ  08. 2018.  

12 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о пензијском и 
инвалидском осигурању 

Измене и допуне се превасходно 
односе на осигуранике 
пољопривреднике и начин 
обрачуна последње године стажа 
осигурања, у циљу смањења броја 
привремених решења Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање што ће за последицу 
имати и већу правну сигурност 
корисника пензија. Поред тога, 
извршиће се техничко 
побољшање и прецизније 
дефинисање постојећих одредаба 
Закона, а у циљу отклањања 
недоумица и постизања веће 
ефиксаности рада Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, а тиме и бржег 
остваривања права из пензијског и 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

инвалидског осигурања  

13 Предлога закона о потвђивању 
Конвенције МОР број 189 о 
безбедности и здрављу на раду у 
пољопривреди 

Конвенција МОР број 189 утврђује 
стандарде за безбедност и 
здравље на раду радника у 
пољопривреди  

Стратегија развоја социјалне заштите 
Национална стратегија запошљавања за 
период 2011–2020. године  
Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
Акциони план за спровођење програма 
Владе 
 

НЕ  12. 2018.  

14 Предлог закона о родној 
равноправности 

Усклађивање нормативног оквира 
са прописима ЕУ уз уважавање 
захтева и потреба у Републици 
Србији  

Стратегија превенције и заштите од 
дискриминације 
 

ДА  12. 2018.  

15 Предлог закона о измени и допуни 
Закона о забрани дискриминације  

Усклађивање појединих чланова 
закона о забрани дискриминације 
са прописима ЕУ  

Стратегија превенције и заштите од 
дискриминације 
 

ДА  12. 2018.  

16 Предлог закона којим се уређује рад 
преко агенција за привременo 
запошљавање 

Законом уредиће се рад преко 
агенција за привремено 
запошљавање  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  

17 Предлог закона о социјално 
економском-савету 

Законом ће се уредити оснивање, 
регистрација, делокруг и начин 
рада, финансирање и друга 
питања значајна за рад социјално-
економског савета  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  

18 Предлог закона о штрајку Законом ће се дефинисати штрајк 
као прекид рада који запослени 

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 

НЕ 12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

организују ради заштите својих 
професионалних и економских 
интереса по основу рада  

 

19 Предлог закона о поједностављеном 
радном ангажовању на сезонским 
пословима у одређеним 
делатностима 

Законом уредиће се привремени 
рад на сезонским пословима у 
пољопривреди, уз 
поједностављену процедуру 
уплате пореза и доприноса  

Национални програм за усвајање правних 
тековина Европске уније 
 

НЕ 12. 2018.  

20 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Комонвелт Аустралије о социјалној 
сигурности 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Комонвелт 
Аустралије о социјалној 
сигурности 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  12. 2018.  

21 Предлог закона о потврђивању 
Споразума између Републике Србије 
и Украјине о социјалном осигурању 

Потврђивање  Споразума између 
Републике Србије и Украјине о 
социјалном осигурању 

Национална стратегија одрживог развоја  
Национална стратeгија о старењу 
 

НЕ  12. 2018.  

 

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 2018. 

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  и члан 
43. став 3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 - исправка, 

Средства су намењена за 
исплату посебне новчане 
накнаде бившим 
запосленима који су 
утврђени као вишак у 
привредним друштвима у 
процесу реструктурирања и 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 

НЕ  01. 2018.  



  

694 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

годину - за исплату 
посебне новчане накнаде 

101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 74/12 - исправка 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

припреме за приватизацију, 
а којима је до испуњавања 
првог услова за 
остваривање права на 
пензију у складу са 
прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању 
недостајало до пет година  

Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

2 Закључак о усвајању 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
"Транзиционог фонда" из 
буџета Републике Србије 
за 2018. годину  

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  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 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Усвајање  Програма 
распореда и коришћења 
средстава "Транзиционог 
фонда" из буџета 
Републике Србије за 2018. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  01. 2018.  

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 инвалидитетомИ 

Члан 43. став 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 8. 
Закона о буџету Републике 
Србије за 2018. годину 
(„Службени гласник РС”, 
број 113/17)  

Програмом се утврђује 
намена, распоред и 
динамика коришћења 
средстава субвенција 
зарада запосленим 
особама са инвалидитетом 
и побољшање услова рада 
у предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  01. 2018.  
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за 2018. годину 

4 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 
2018. годину 

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  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 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Програмом се утврђује 
намена, распоред и 
динамика коришћења 
средстава за мере активне 
политике запошљавања и 
активности професионалне 
рехабилитације особа са 
инвалидитетом за 2018. 
годину које спроводи 
Национална служба за 
запошљавање  

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  01. 2018.  

5 Одлука о допуни Одлуке о 
утврђивању Програма за 
решавање вишка 
запослених у поступку 
приватизације за 2015, 
2016, 2017. и 2018. годину 

Члан  123. Устава 
Републике Србије 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), а у вези са Законом 
о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 i 13/17-УС), 
Законом о запошљавању и 
осигурању за случај 
незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и 
Законом о приватизацији 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 
20/16 - аутентично 

Програмом су дефинисане 
активности за решавање 
вишка запослених у 
субјектима приватизације и 
предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом са 
већинским државним, 
односно друштвеним 
капиталом, код којих се 
радно правни статус свих 
запослених решава кроз 
Програм, због постојања 
стечајног разлога, начин 
решавања вишка 
запослених, извори и начин 
одобравања средстава. 
Циљ програма је 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  01. 2018.  
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тумачење) решавање радно-правног 
статуса запослених у 
предузећима која се налазе 
у поступку приватизације и 
коначног решавања 
статуса наведених 
предузећа  

6 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
организацијама за 
обавезно социјално 
осигурање из буџета 
Републике Србије за 2017. 
годину - за исплату 
посебне новчане накнаде  

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се Извештаја о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава организацијама 
за обавезно социјално 
осигурање из буџета 
Републике Србије за 2017. 
годину - за исплату 
посебне новчане накнаде 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  02. 2018.  

7 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
„Транзиционог фонда" из 
буџета Републике Србије 
за 2017. годину  

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  и 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 

Усваја се Извештај о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава „Транзиционог 
фонда" из буџета 
Републике Србије за 2017. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

НЕ  02. 2018.  
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16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
74/12 - исправка УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

 

8 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
дотација субвенција јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Члан  8. Закона о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину („Службени гласник 
РС”, број 113/17)  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 
УС, 7/14 - УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава дотација 
субвенција јавним 
нефинансијским 
предузећима и 
организацијама из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  04. 2018.  

9 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 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16)  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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

Усваја се Извештаја о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава дотација 
организацијама обавезног 
социјалног осигурања из 
Буџетског фонда за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом за 
2017. годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  04. 2018.  
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10 Закључак о усвајању 
Извештаја о раду 
Националне службе за 
запошљавање за 2017. 
годину 

Члан  13. став 2. Закона о 
запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) 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) и 

Усваја се Извештај о раду 
Националне службе за 
запошљавање за 2017. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  04. 2018.  

11 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Националног акционог 
плана запошљавања за 
2017. годину 

Члан  37. став 4. Закона о 
запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) 
члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Извештај о 
реализацији Националног 
акционог плана 
запошљавања за 2017. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  04. 2018.  

12 Уредба о методологији за 
формирање цена услуга 
социјалне заштите које се 
финансирају из буџета 
Републике Србије  

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 

Одређивање поступка, 
односно начина 
формирања - утврђивања 
цена услуга у социјалној 
заштити које се 
финансирају из буџета  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  05. 2018.  
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УС, 7/14 - УС и 44/14)  

13 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Народне Републике Кине о 
социјалној сигурности 

Члан  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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

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  05. 2018.  

14 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  3. 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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

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  06. 2018.  

15 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
Поглавље 19 

Члан  5. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 

Европска комисија је у 
Извештају о скринигу за 
Републику Србију за 
Поглавље 19 назначила да 
Република Србија није у 
потпуности спремна за 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални програм за 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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)  

отварње овог поглавља, те 
је у циљу припреме за 
отварање наведеног 
поглавља неопходно 
израдити Акциони план за 
постепено транспоновање 
законодавства Еевропске 
уније  

усвајање правних тековина 
Европске уније 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
 

16 Закључак којим се усваја 
Преговарачка позиција за 
Међувладину конференцију 
о приступању Републике 
Србије Европској унији за 
Поглавље 2 „Слобода 
кретања радника“ 

Члан  5. 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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се Преговарачка 
позиција за Међувладину 
конференцију о 
приступању Републике 
Србије Европској унији за 
Поглавље 2 „Слобода 
кретања радника“ 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
 

НЕ  06. 2018.  

17 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Републике Хрватске о 
социјалном осигурању 

Члан  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 УС, 7/14 - 

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  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС и 44/14) 

18 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Руске Федерације о 
социјалном осигурању 

Члан  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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

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. 2018.  

19 Закључак којим се усваја 
Основа за вођење 
преговора и закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Краљевине Шпаније о 
социјалној сигурности 

Члан  3. 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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

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  06. 2018.  

20 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Квебека о 

Члан  9. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора (''Службени 
гласник РС'', број 32/13) и  
члан 43. став 3. Закона о 

Усваја се Извештај о 
преговорима за 
закључивање Споразума 
између Владе Републике 
Србије и Владе Квебека о 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

социјалном осигурању 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) 

социјалном осигурању 

21 Закључак о усвајању 
Извештаја о реализацији 
Програма распореда и 
коришћења средстава 
„Транзиционог фонда” из 
буџета Републике Србије 
за 2018. годину - до 30. јуна 
2018. године  

Члан  12. Закона о 
буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-испр, 
108/13, 142/14, 68/15-др. 
закон, 103/15 и 99/16) 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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14) 

Усваја се Извештај о 
реализацији Програма 
распореда и коришћења 
средстава „Транзиционог 
фонда” из буџета 
Републике Србије за 2018. 
годину - до 30. јуна 2018. 
године 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  07. 2018.  

22 Закључак о усвајању 
Националног акционог 
плана запошљавања за 
2019. годину 

Члан  37. став 2. Закона о 
запошљавању и осигурању 
за случај незапослености 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 38/15) 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) 

Усваја се Национални 
акциони план 
запошљавања за 2019. 
годину 

Национална стратегија 
запошљавања за период 
2011–2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

НЕ  07. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

23 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, 67/93, 67/93, 28/94, 
47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 
16/02, 62/03, 64/03 и 
101/05) 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 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  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  09. 2018.  

24 Стратегија безбедности и 
здравља на раду у 
Републици Србији за 
период од 2018. до 2022. 
године са Акционим 
планом за спровођење 
стратегије безбедности и 
здравља на раду у 
Републици Србији за 
период од 2018. до 2022. 
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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Овим актом се на целовит 
нaчин утврђује стање у 
области безбедности и 
здравља на раду у 
Републици Србији и мере 
које треба предузети за 
њен развој, односно 
дефинишу активности, 
циљеви и правци 
унапређења ове области  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  

25 Уредба о измени и допуни 
Уредбе о решавању 
стамбених потреба ратних 
војних инвалида и 
породица палих бораца 

Члан 90. тачка 2. Устава 
Републике Србије а у вези 
са Законом о основним 
правима бораца, војних 
инвалида и породица 
палих бораца („Службени 
гласник СРЈ”, бр. 

Уредбом о измени и допуни 
Уредбе о решавању 
стамбених потреба ратних 
војних инвалида и 
породица палих бораца 
(„Службени гласник РС” 
број 82/06) врши се 

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

24/98,29/98 - исправка и 
25/00 - СУС и „Службени 
гласник РС”, број 101/05 - 
др. закон) 

усаглашавање са важећим 
законским прописима  

26 Закључак којим се усваја 
Извештај о преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Украјине о социјалном 
осигурању 

Члан 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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Усваја се извештај о 
преговорима за 
закључивање Споразума 
између Републике Србије и 
Украјине о социјалном 
осигурању 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  12. 2018.  

27 Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у 
Републици Србији  

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 УС, 7/14 - 
УС и 44/14)  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у 
Републици Србији 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  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

НЕ  12. 2018.  
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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 коначном 
усклађивању права на месечно 
новчано примање и додатка за 
негу  

Члан 53. став 6. Закона о правима 
бораца, војних инвалидаи чланова 
њихових породица („Службени 
гласник СРС”, број 54/89 и 
„Службени гласник РС”, бр. 137/04 
и 69/12 - УС)  

Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у 
Републици Србији 
 

НЕ  04. 2018.  Није 
предвиђен 

2 Правилник о допунама Правилника 
о расподели средстава за 
програме заштите и унапређења 
положаја особа са инвалидитетом 
и за финансирање установа 
социјалне заштите 

Члан 18. став 3. Закона о играма 
на срећу („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 93/12-др.закон)  

Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

НЕ  04. 2018.  Није 
предвиђен 

3 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о ближим условима и 
начину остваривања права на 
финансијску подршку породици са 
децом  

Члан. 38. Закона о финансијској 
подршци породици са децом 
("Службени гласник РС", број 
113/17)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о условима, поступку и 
начину остваривања права на 
одсуство са рада ради посебне 
неге детета 

Чл. 96. и 97. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 
240/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) 
и члана. 38. Закона о финансијској 
подршци породици са децом 
(„Службени гласник РС”, брoj 
113/17)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  06. 2018.  06. 2018.  

5 Правилник о услугама интензивне Члан 57. став 1. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 

Стратегија развоја 
социјалне заштите 

НЕ  07. 2018.  10. 2011.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

подршке породици гласник РС”, број 24/11)  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

6 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)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  10. 2018.  10. 2011.  

7 Правилник о ближим условима за 
коришћење услуге породичног 
смештаја 

Члан 49. став 2. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

НЕ  10. 2018.  10. 2011.  

8 Правилник о начину оцењивања и 
критеријумима за оцењивање, 
професионалном напредовању и 
награђивању стручних радника и 
стручних сарадника у установама 
социјалне заштите 

Члан 146. став 5. Закона о 
социјалној заштити (,,Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија развоја 
социјалне заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ  10. 2018.  10. 2011.  

9 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад 
при коришћењу опреме за рад  

Члан 7. став 2. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

10 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о превентивним 

Члан 7. став 2. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 

Национални програм за 
усвајање правних тековина 

ДА  12. 2018.  Није 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

мерама за безбедан и здрав рад 
на радном месту  

(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Европске уније 
 

предвиђен  

11 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 - УС, 84/04 - др. 
закон, 85/05, 101/05 - др. закона, 
63/06 - УС, 5/09, 107/09, 30/10 - др. 
закон, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 
75/14 и 142/14)  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратeгија о 
старењу 
 

НЕ  12. 2018.  Није 
предвиђен 

12 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о програму, начину и 
висини трошкова полагања 
стручног испита за обављање 
послова безбедности и здравља на 
раду и послова одговорног лица  

Члан 54. став 3. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

НЕ 12. 2018.  Није 
предвиђен  

13 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о превентивним 
мерама за безбедан и здрав рад 
при коришћењу средстава и 
опреме за личну заштиту на раду  

Члан 7. став 2. Закона о 
безбедности и здрављу на раду 
(,,Службени гласник РС”, бр. 
101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон)  

Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

ДА  12. 2018.  Није 
предвиђен  

14 Правилник о именама и допунама 
Правилника о ближим условима и 
стандардима за пружање услуге 
СОС телефона за жене жртве 
насиља 

Члан 57. став 1. Закона о 
социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број 24/11)  

Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

НЕ  12. 2018.  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 Програм подршке 
решавању радно-
правног статуса вишка 
запослених  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

01  3.400.000.000 RSD   
 

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 у привредним 
друштвима у поступку 
реструктурирања и припреме 
за приватизацију 

1.ПК.1 Пројекат решавања 
радно-правног статуса 
запослених који су 
утврђени као вишак у 
субјектима 
приватизације и 
предузећима за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање особа са 
инвалидитетом са 
већинским државним, 
односно друштвеним 
капиталом  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

01  2.500.000.000 RSD   
 

Решен радно - правни статус 
запослених који су утврђени 
као вишак 

1.ПК.2 Пројекат трансфера 
средстава Националној 
служби за 
запошљавање за 
исплату посебне 

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 

01  900.000.000 RSD   
 

Извршен трансфер средстава 
Националној служби за 
запошљавање и исплаћена 
посебна новчана накнада 
бившим запосленима који су 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

новчане накнаде Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

утврђени као вишак у 
привредним друштвима у 
реструктурирању и припреме 
за приватизацију, а којима је 
недостајало до пет година за 
остваривање права на пензију  

2 Програм активне 
политике запошљавања 
- Буџетски фонд за 
професионалну 
рехабилитацију и 
подстицање 
запошљавање особа са 
инвалидитетом 

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

01  550.000.000 RSD   
 

Повећан број незапослених 
особа са инвалидитетом 
укључен у мере активне 
политике запошљавања и 
повећано запошљавање 
особа са инвалидитетом 

2.ПК.1 Пројекат подстицања 
запошљавања особа са 
инвалидитетом  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални акциони план 
запошљаваља за 2017. годину 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

01  550.000.000 RSD   
 

Повећан број особа са 
инвалидитетом укључен у 
мере и активности 
професионалне 
рехабилитације и мере 
активне политике 
запошљавања  

3 Програм борачко-
инвалидске заштите 

Влада  Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 

01  14.280.800.000 RSD   
 

Очување нивоа заштите 
ратних меморијала и права 
корисника у области борачко-
инвалидске заштите; 
Унапређење положаја 



  

710 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

 корисника права у области 
борачко инвалидске заштите; 
Унапређење области 
неговања традиција 
ослободилачких ратова 
Србије; -Ефикаснији систем 
борачко-инвалидске заштите 
и заштите ратних меморијала 

3.ПК.1 Пројектне активности у 
области борачко-
инвалидске заштите 

Орган  Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 
 

01  14.280.800.000 RSD   
 

-Реализован годишњи 
програм уређења ратних 
меморијала; -Спроведен 
Државни програм 
обележавања значајних 
историјских догађаја; 
Унапређен положај корисника  

4 Програм Управе за 
безбедност и здравље 
на раду 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  4.448.000 RSD   
 

Унапређена област 
безбедности и здравље на 
раду 

4.ПК.1 Пројекти Управе за 
безбедност и здравље 
на раду 

Влада  Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  4.448.000 RSD   
 

Унапређење области 
безбедност и здравље на 
раду 

5 Програм Сектора за 
заштиту особа са 
инвалидитетом 

Влада  Стратегија унапређења 
положаја особа са 
инвалидитетом у Републици 
Србији 

01  1.169.000.000 RSD   
 

Унапређен положај особа са 
инвалидитетом 

5.ПК.1 Пројектне активности 
Сектора за заштиту 

Орган  Стратегија унапређења 
положаја особа са 

01  1.169.000.000 RSD   
 

Унапређен положај особа са 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

особа са инвалидитетом инвалидитетом у Републици 
Србији 

инвалидитетом 

6 Програм породично-
правне заштите грађана 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  54.772.559.000 RSD   
 

Унапређење социјалне 
сигурности и подршке 
породици и деци 

6.ПК.1 Пројектне активности у 
области породично-
правне заштите грађана 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 

01  54.772.559.000 RSD   
 

Унапређење социјалне 
сигурности и подршке 
породици и деци 

7 Програм социјалне 
заштите 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  40.074.271.755 RSD   
 

Унапређен социоматеријални 
положај угрожених појединаца 
и породица и лица са 
функционалним тешкоћама, 
укључујући 
ванинституционални смештај 
и подршку удружењима и 
локалним заједницама ради 
унапређења социјалне 
заштите и смањења 
сиромаштва. Обезбеђени 
услови за рад и унапређен 
квалитет пружања услуга 
грађанима од стране установа 
социјалне заштите. 
Обезбеђени услови за 
пружање услуга за установе 
социјалне заштите, 
коришћењем средстава 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Буџетског фонда  

7.ПК.1 Пројектне активности у 
области социјалне 
заштите 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
 

01  40.074.271.755 RSD   
 

Унапређен нормативни оквир 
у домену социјалне заштите, 
као и социоматеријални 
положај угрожених појединаца 
и породица и лица са 
функционалним тешкоћама, 
укључујући 
ванинституционални смештај 
и подршку удружењима и 
локалним заједницама ради 
унапређења социјалне 
заштите и смањења 
сиромаштва. Обезбеђени 
услови за рад и унапређен 
квалитет пружања услуга 
грађанима од стране установа 
социјалне заштите. 
Обезбеђени услови за 
пружање услуга за установе 
социјалне заштите, 
коришћењем средстава 
Буџетског фонда  

8 Програм Сектора за 
међународну сарадњу, 
европске интеграције и 
пројекте  

Влада  Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национални програм за 
усвајање правних тековина 

56  627.595.800 RSD  (5.229.965 EUR)  

05  2.475.573.582 RSD   

01  66.542.732 RSD   

06  26.400.000 RSD  (240.000 USD)  
 

Унапређење стандарда у 
области рада, запошљавања 
и социјалне политике 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Европске уније 

8.ПК.1 Пројектне активности 
Сектора за међународну 
сарадњу, европске 
интеграције и пројекте 

Влада  Стратегија развоја социјалне 
заштите 
Национална стратегија 
запошљавања за период 2011–
2020. године  
Национални програм за 
усвајање правних тековина 
Европске уније 
Акциони план за спровођење 
програма Владе 

01  66.542.732 RSD   

06  26.400.000 RSD  (240.000 USD)  

56  627.595.800 RSD  (5.229.965 EUR)  

05  2.475.573.582 RSD   
 

Унапређење стандарда у 
области рада, запошљавања 
и социјалне политике 

9 Програм Сектора за 
антидискриминациону 
политику и унапређење 
родне равноправности  

Влада  Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

01  49.962.240 RSD   
 

Унапређено стање у домену 
антидискриминационе 
политике и унапређења родне 
равноправности  

9.ПК.1 Пројектне активности 
Сектора за 
антидискриминациону 
политику и унапређење 
родне равноправности 

Влада  Стратегија превенције и 
заштите од дискриминације 
 

01  49.962.240 RSD   
 

Унапређен нормативни оквир 
и стање у домену 
антидискриминационе 
политике и унапређења родне 
равноправности 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 96/15 
- др. закон и 62/17),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 ДОНОСИ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о ближим 
условима, критеријумима и 
начину стицања, односно 
одузимања статуса 
спортског објекта од 
националног значаја 

Члан 148. став 3. Закона о 
спорту ("Службени гласник 
РС", број 10/16) и члан 42. 
став 1. Закона о Влади 
(''Службени гласник РС'', 
бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

Уредба се доноси у складу 
са одредбом члана 148. 
став 3. Закона о спорту, 
којом је прописано да 
Влада ближе уређује 
услове, критеријуме и 
начин стицања, односно 
одузимања статуса 
спортског објекта о 
националног значаја  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Националне 
стратегије за младе за 
период од 2018. до 2020. 
године ("ЈР") 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади (''Службени гласник 
РС'', бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

За период од 2018. до 
2020. године потребно је 
да се донесе наредни 
трогодишњи акциони план 
којим ће се прецизирати 
индикатори који прате: 
степен реализације 
акивности, период 
реализације (потребно 
време за остваривање 
предвиђених циљева, 
резултата и активности), 
ниво реализације 
(републички, покрајински, 
локални), носиоце и 
учеснике процеса 
реализације и дефинише 
укупно потребна средства 
за реализацију.  

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

3 Национална стратегија 
развоја спорта за период 
2019-2029 са Акционим 
планом за њено 
спровођење 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади (''Службени гласник 
РС'', бр. 55/05, 71/05 - испр, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - 
УС, 72/12, 7/14 - УС и 
44/14) 

Утврђује стање у области 
спорта које постоји у 
тренутку доношења 
Стратегије, основни 
принципи на којима се 
темељи развој спорта у 
РС, краткорочни, 
периодични и дугорочни 
спортско-развојни циљеви, 
у периоду за који се доноси 
и носиоци реализације тих 
циљева, садржина, обим и 
процењена вредност 
активности на 
реализовању постављених 
спортско-развојних 
циљева, обaвезе и задаци 
носилаца јавне власти свих 
нивоа и носилаца 
спортских програма на 
реализацији постављених 
спортско-развојних циљева  

 
 

НЕ  12. 2018.  

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 

Члан 24. Закона о младима 
(„Службени гласник РС”, број 
50/11)  

 
 

НЕ  03. 2018.  Није 
предвиђен  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

областима омладинског сектора 

2 Правилник о националној 
категоризацији спортских објеката 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

3 Правилник о ближим условима и 
критеријумима за стипендирање 
врхунских спортиста аматера за 
спортско усавршавање и за доделу 
новчане помоћи врхунским 
спортистима са посебним 
заслугама 

Члан 129. став 3. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

4 Правилник о националној 
категоризацији спортиста 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

5 Правилник о националној 
категоризацији националних 
гранских спортских савеза 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

6 Правилник о ближим условима за 
припрему пројекта, односно студије 
о организовању и финансирању 
великог међународног спортског 
такмичења 

Члан 162. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

7 Правилник о јединственом 
визуелном идентитету 
националних спортских 

Члан 165. став 6. Закон о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  



  

718 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

репрезентација на међународним 
спортским такмичењима 

10/16)  

8 Правилник о начину препознавања 
облика злостављања, 
злоупотребе, дискриминације и 
насиља над децом у спорту 

Члан 30. став 6. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

9 Правилник о стручном спортском 
испиту 

Члан 99. став 8. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

10 Правилник о националној 
категоризацији спортских 
стручњака 

Члан 139. став 9. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

11 Правилник о коришћењу спортских 
објеката и обављању спортских 
активности у јавним спортским 
објектима 

Члан 149. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

12 Правилник о стручном 
оспособљавању за обављање 
одређених стручних послова у 
спорту 

Члан 29. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

13 Правилник о утврђивању 
здравствене способности 
спортиста и спортских стручњака 
за обављање спортских активности 
и учествовања на спортским 

Члан 19. став 3. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  



  

719 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

такмичењима 

14 Правилник о условима за 
обављање спортских делатности и 
о ближим условима за обаљање 
спортских делатности од стране 
предузетника у области спорта 

Члан 93. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

15 Правилник о дозволи за рад 
спортских стручњака 

Члан 30. став 1. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

16 Правилник о надзору над стручним 
радом у области спорта 

Члан 32. став 11. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

17 Правилник о номенклатури 
спортских занимања и звања 

Члан 26. став 2. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  

18 Правилник о евиденцијама које 
воде високошколске установе и 
друге организације које се баве 
оспособљавањем у области спорта 

Члан 30. став 6. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС”, број 
10/16)  

 

 
 

НЕ  03. 2018.  02. 2018.  
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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 Влада   01  3.317.811.000 RSD   
 

Унапређен положај и повећан 
број учесника у систему 
спорта 

1.ПА.1 Уређење и надзор 
система спорта 

Орган   
 

01  32.859.000 RSD   
 

Побољшање услова за 
реализацију школског и 
универзитетског спорта и 
повећање ефикасности 
државног улагања у врхунски 
спорт 

1.ПА.2 Програми гранских 
спортских савеза 

Орган   
 

01  1.278.084.000 RSD   
 

Стварање услова за 
постизање врхунског 
резултата, подизање 
капацитета и унапређње 
стручног рада у области 
спорта 

1.ПА.3 Програм Спортског 
савеза Србије 

Орган   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Обезбеђени услови за 
праћење, развој и 
унапређење спортске 
рекреације, школског спорта, 
универзитетског спорта, 
спорта у дијаспори и 
врхунског спорта у 
неолимпијским спортовима и 
подстакнута институционална 
сарадња територијалних 
спортских савеза и јединица 
локалних самоуправа кроз 
реализацију и унапређење 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

физичког васпитања деце 
предшколског узраста, 
школског спорта, 
универзитетског спорта, 
рекреативних програма, 
укључујући женски спорт и 
спорт особа са 
инвалидитетом, програме 
родне равноправности 

1.ПА.4 Програм Олимпијског 
комитета Србије 

Орган   
 

01  280.000.000 RSD   
 

Обезбеђење услова за 
праћење, развој и 
унапређење врхунског спорта 
и система врхунског спорта у 
олимпијским спортовима, 
организацију и одржавање 
међународних спортских 
такмичења која су у 
надлежности МОК 

1.ПА.5 Програм 
Параолимпијског 
комитета Србије 

Орган   
 

01  47.000.000 RSD   
 

Обезбеђење услова за 
праћење, развој и 
унапређење спорта особа са 
инвалидитетом 

1.ПА.6 Програми међународних 
и националних 
спортских такмичења 

Орган   
 

01  90.000.000 RSD   
 

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  40.000.000 RSD   
 

Успешна организација 
спортских кампова за 
перспективне спортисте и 
подршка развоју младих 
перспективних спортиста кроз 
програме спортских кампова 

1.ПА.8 Стипендирање 
врхунских спортиста 

Орган   
 

01  275.922.000 RSD   
 

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 

Влада   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Афирмација врхунских 
спортских резултата ради 
континуираног постизања 
врхунских резултата и 
промоција вредности 
врхунских спортских 
остварења 

1.ПА.10 Национална признања 
за посебан допринос 
развоју и афирмацији 
спорта 

Влада   
 

01  849.930.000 RSD   
 

Афирмација за посебан 
допринос развоју и промоцији 
спорта и стварање позитивних 
узора и подстрека младима за 
остварење врхунских 
спортских резулатата 

1.ПА.11 Администрација и Орган   01  74.016.000 RSD   
 

Укупно остварење сва три 
програма Министарства 



  

723 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

управљање  омладине и спорта, и то: 1) 
Програм − Развој система 
спорта, 2) Програм − 
Омладинска политика и 3) 
Програм − Развој спортске 
инфраструктуре 

1.ПА.12 Организација европских 
универзитетских игара 
2020 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Остваривање међународне 
спортске сарадње и 
презентовање наше земље, 
стварање услова за приходе и 
зараде у другим привредним 
гранама и областима, 
повећање угледа код 
спортских радника у већини 
страних земаља где спорт 
има веома важну друштвену, 
али и привредну улогу, јачање 
позиције коју наши савези и 
спортски функционери имају у 
међународним спортским 
федерацијама што је од 
великог значаја за сам спорт, 
али и за Републику Србију;  
позитиван утицај на развој и 
ширење гране спорта у којој 
ће се такмичење одржати, 
такмичење мора бити 
оправдано са становишта 
тржишта; такмичење мора 
бити занимљиво за 
телевизијске и радио преносе, 
друге медије и гледаоце; 
такмичење треба да утиче на 
афирмацију вредности 
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националног спорта;  
такмичење треба да се 
организује у грани спорта која 
има организациону и 
такмичарску традицију у 
Републици Србији 

1.ПК.1 Посебни програми у 
области спорта 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Повећање доступности спорта 
свим грађанима Републике 
Србије, а нарочито деци, 
младима, женама и особама 
са инвалидитетом кроз 
обезбеђење услова за 
бесплатно и безбедно 
бављење спортом 

2 Омладинска политика Влада   01  1.148.303.000 RSD   
 

Успостављен програм обуке 
младих за дефицитарна 
подручја рада и помоћ при 
проналажењу посла за младе 
који су прошли обуку;  
спроведен програм радних 
пракси младих код будућег 
послодавца; млади поседују 
функционална знања о 
здравственој и безбедоносној 
култури и конструктивном 
решавању конфликата; 
повећана партиципација 
младих у процесима 
доношења одлука које се тичу 
младих, повећана 
партиципација младих у 
коришћењу програма и услуга 
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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;  
спроведени програми и 
пројекти којима је младима 
обезбеђена обука и подршка 
ментора за предузетништво, 
обуке за пољопривредно 
предузетништво, развој 
иновативних производа и 
креативних индустрија;  
успешно спроведен пројекат 
„Подршка одржавању ЕГЗИТ 
фестивала“  

2.ПА.1 Развој и спровођење 
омладинске политике  

Орган   
 

01  44.522.000 RSD   
 

Унапређено неформално 
образовање младих ради 
стицања практичних знања и 
вештина; осигуран квалитет у 
омладинском раду и 
координисано деловање 
удружења која раде са 
младима  
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2.ПА.2 Програми и пројекти 
подршке младима у 
образовању, васпитању, 
безбедности, здрављу и 
партиципацији  

Орган   
 

01  68.000.000 RSD   
 

Створени услови за 
побољшање позиције 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 и 
„ЕРПˮ) 

Орган   
 

01  95.000.000 RSD   
 

Повећана запосленост и 
унапређени услови за 
запошљивост младих 

2.ПА.4 Подршка ЈЛС у 
спровођењу омладинске 
политике 

Орган   
 

01  28.000.000 RSD   
 

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 Међународна сарадња у 
областима омладине и 
спорта („АПˮ) 

Орган   
 

01  65.000.000 RSD   
 

Унапређена међународна 
билатерална сарадња у 
областима омладине и 
спорта, као и регионална 
сарадња младих; - ојачани 
капацитети удружења за 
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остваривање међународне 
сарадње и коришћење 
фондова; унапређене 
могућности коришћења 
претприступних фондова ЕУ 
(ИПА) за омладину и спорт;  
извршење обавезе по основу 
контрибуција за чланство у 
међумародним 
организацијама /ТЕМИС  

2.ПА.6 Подршка школовању и 
усавршавању младих 
талената  

Орган   
 

01  817.781.000 RSD   
 

Вредновање и награђивање 
постигнућа младих; 
унапређење професионалног 
развоја и запошљавања 
младих талената путем 
каријерног вођења, пракси и 
стажирања; повећан број 
стипендија  

2.ПК.1 Подршка одржавању 
Егзит фестивала 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Повећано учешће младих и 
промоција позитивних 
друштвених порука и узора, 
развијању 
интеркултуралности и 
ширење позитивне слике о 
Србији у региону и свету, 
неговању волонтеризма 

3 Развој спортске 
инфраструктуре 

Влада   01  679.732.000 RSD   

56  3.172.000 RSD   
 

Обезбеђење адекватних 
услова за тренинг врхунских 
спортиста и подстицање 
бављења спортом свих 
категорија становништва 
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(спортиста, рекреативаца, 
деце и младих, као и особа са 
инвалидитетом) стварањем 
услова за одвијање спортских 
активности 

3.ПА.1 Изградња и капитално 
одржавање спортске 
инфраструктуре 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Завршени, изграђени, 
реконструисани, адаптирани 
или санирани сви спортски 
објекти планирани овом 
програмском активношћу 

3.ПК.1 Реконструкција ОСК 
„Караташˮ 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Завршена четврта фаза 
реконструкције ОСК 
„Караташ”, створени услови за 
припреме спортиста и 
омладинских кампова и 
манифестација 

3.ПК.2 Подршка европским 
интеграцијама и 
припрема пројеката за 
период 2014-2020 

Влада   
 

01  32.000 RSD   

56  3.172.000 RSD   
 

Реконструисана дечија 
игралишта и омладински 
спортски терени 

3.ПК.3 Национални тренинг 
центар за шест 
спортова- 
Мултифункционална 
дворана у Кошутњаку 

Орган   
 

01  432.000.000 RSD   
 

10% готовости објекта 

3.ПК.4 Завршетак изградње 
Дома партизана у 

Орган   01  60.000.000 RSD   
 

Завршена изградња 
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Лесковцу  

3.ПК.5 Реконструкција објеката 
ергеле Љубичево, град 
Пожаревац 

Орган   
 

01  40.500.000 RSD   
 

Завршена реконструкција 

3.ПК.6 Градски стадион у 
Суботици – 
реконструкција атлетске 
стазе, свлачионица и 
санитарних просторија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган   
 

01  67.200.000 RSD   
 

Завршена реконструкција 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

2. Министар Владан Вукосављевић 

3. Делокруг На основу члана 18. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 
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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 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.   
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог стратегије развоја културе 
Републике Србије од 2017. до 2027. 
године 

Стратегијом развоја културе 
Републике Србије од 2017. до 
2027. године одредиће се основне 
поставке, циљеви и инструменти 
развоја културе у наредних десет 
година  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Предлог закона о аудиовизуелним 
делатностима "ЈР" 

Овим законом утврђује се општи 
интерес у области аудиовузелне 
делатности, начин остваривања 
општег интереса као и друга 
питања од значаја за обављање 
аудиовизуелне делатности  

 
 

НЕ  10. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Европске конвенције о 
кинематографској копродукцији 
(ревидирана) 

Закон о потврђивању Европске 
конвенције о кинематографској 
копродукцији (ревидирана) 
представља првну и практичну 
основу за копродукцију и 
деловање Еуримажа-Европског 
фонда за подршку филму Савета 
Европе и последица је развоја 
технологије и унапређења процеса 
сарадње у области филма  

 
 

НЕ  12. 2018.  

4 Предлог одлуке о утврђивању 
културних добара од изузетног 
значаја за Републику Србију 

На предлог централних установа 
заштите културних добара 
Министарство културе и 
информисања прослеђује Влади 
Нацрт одлуке о утврђивању 
културних добара од изузетног 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

значаја, ради усвајања у Народној 
скупштини  

5 Предлог закона о културном наслеђу 
"ЈР" 

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. 2018.  

6 Предлог закона о архивској грађи и 
архивској делатности "ЈР" 

Овим законом ће се уредити 
систем заштите архивске грађе 
као културног наслеђа и 
документарног материјала, 
њихово чување, сређивање и 
обрада, услови и начин 
коришћења, организација, 
надлежности и делатности архива 
у Републици Србији, као и заштита 
Архивског фонда Републике 
Србије као културног наслеђа  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о финансирању 
јавних медијских сервиса 
из буџета Републике 
Србије у 2018. години  

Члан 62. Закона о јавним 
медијским сервисима 
("Службени гласник РС", 
бр. 83/10, 103/15 и 108/16) 
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 врши се 
распоред и уређује начин 
преноса средстава из 
буџета Рпеублике Србије 
јавним медијским 
установама: Јавној 
медијској установи "Радио-
телевизија Србије" и Јавној 
медијској установи "Радио-
телевизија Војводине", за 
период 1. јануар 2018. 
године до 31. децембар 
2018. године  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Стратегија развоја система 
јавног информисања у 
Републици Србији до 2023. 
године "ЈР" 

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) 

Одређују се основне 
смернице даљег развоја 
система јавног 
информисања  

 
 

НЕ  06. 2018.  

3 Уредба и ближим условима 
и начину доделе признања 
за врхунски допринос 
националној култури, 
односно култури 
националних мањина 

Члан 14. став 5. Закона о 
култури ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 - испр.) 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 ће се 
уредити ближи услови и 
начин доделе признања  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

4 Закључак о утврђивању 
Основа за закључивање 
Споразума у области 
културе између Републике 
Србије и Републике 
Казахстан 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
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 6. 
Закона о закључивању и 
извршавању међународних 
уговора ("Службени 
гласник РС", број 32/13) 

Закључен Споразум у 
области културе између 
Републике Србије и 
Републике Казахстан  

 
 

НЕ  12. 2018.  

5 Закључак о утврђивању 
Основа за закључивање 
Програма сарадње између 
Министарства културе и 
информисања Републике 
Србије и Министарства 
цивилних послова Босне и 
Херцеговине за период 
2017-2021. 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) и члан 
19. Закона о закључивању 
и извршавању 
међународних уговора 
("Службени гласник РС", 
број 32/13) 

Утврђени основи за 
закључивање Програма 
сарадње између 
Министарства културе и 
информисања Републике 
Србије и Министарства 
цивилних послова Босне и 
Херцеговине за период 
2017-2021. године  

 
 

НЕ  12. 2018.  

6 Закључак за приступање 
Републике Србије 
парцијалном споразуму о 
Европској аудиовизуелној 
опсерваторији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
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 5. 
Закона о закључивању и 
извршавању међународних 
уговора ("Службени 
гласник РС", број 32/13)  

Закључен споразум о 
приступању Републике 
Србије парцијалном 
споразуму о Европској 
аудиовизуелној 
опсерваторији  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7 Одлукe о утврђивању 
непокретних културних 
добара и непокретних 
културних добара од 
великог значаја  

 

 

 

 

 

Члан 47. и 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 
предлоге за утврђивање 
непокретних културних 
добара, као и обједињење 
предлоге установа заштите 
непокретних културних 
добара, за утврђивање 
непокретних културних 
добара од великог значаја, 
доставља Министарству 
културе и информисања 
ради упућивања Влади на 
усвајање 

 
 

НЕ  12. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 обрасцима за 
документацију која се води о 
археолошком ископавању и 
истраживању  

Члан 115. став 2. Закона о 
културним добрима ("Службени 
гласник РС", бр. 71/94, 52/11 – др. 
закон и 99/11 – др. закон)  

 
 

НЕ  12. 2018.  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 Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва 

Орган   06  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  3.237.699.000 RSD   

04  50.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
пројекти 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 

Орган   
 

01  87.000.000 RSD   
 

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 излагачког 
простора. Финансирани 
пројекти 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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

међународни пројекти који се 
рализују у земљи 

1.ПА.2 Подршка филмској 
уметности и осталом 
аудиовизуелном 
стваралаштву 

Орган   
 

01  95.000.000 RSD   
 

Финансијски подржане 
најзначајније домаће и 
међународне манифестације, 
програми за едукацију 
филмских радника, 
копродукције и продуценти 
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  170.000.000 RSD   
 

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  89.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
најзначајнији пројекти 
концертних активности и 
гостовања, копродукција у 
земљи и иностранству, 
такмичења, семинари и 
радионице као и стручно 
усавршавање уметника ван 
земље 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.5 Подршка развоју 
сценског стваралаштва 
и интерпретације - 
позоришне уметности и 
уметничке игре  

Орган   
 

01  105.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
најзначајнији фестивали у 
земљи, продукције и 
гостовања установа културе и 
организација цивилног 
друштва у земљи и 
иностранству 

1.ПА.6 Подршка културној 
делатности друштвено 
осетљивих група 

Орган   
 

01  45.000.000 RSD   
 

Дефинисани релевантни 
партнери, финансирани 
најзначајнији пројекти 
друштвено осетљивих група 

1.ПА.7 Подршка раду установа 
културе у области 
савременог 
стваралаштва 

Орган   
 

06  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  2.646.699.000 RSD   

04  50.000.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2 Уређење и развој 
система у области 
културе и информисања 

Орган   01  401.732.000 RSD   
 

Успостављена предвидива и 
конзистентна политика у 
области културе; позитиван 
правни оквир усаглашен са 
међународним и европским 
стандардима у области јавног 
информисања; стабилан рад 
институција у области јавног 
информисања; јача слобода 
говора и изражавања и 
слобода медија 

2.ПА.1 Развој система у 
области јавног 
информисања и надзор 
над спровођењем 
закона 

Влада   
 

01  20.898.000 RSD   
 

Усвојен стратешки документ 

2.ПА.2 Уређење и надзор 
система у области 
културе 

Влада   
 

01  56.580.000 RSD   
 

Унапређен стратешки и 
законодавни оквир у области 
културе 

2.ПА.3 Подршка унапређењу 
капацитета културног 
сектора на локалном 
нивоу 

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Суфинансирање програма 
Градови у фокусу путем јавног 
позива који ће унапредити 
област културе и уметности у 
локалним срединама, 
подстакнути развој 
креативности и препознати 
специфичности културног 
идентитета и одрживог 
развоја локалних заједница 
Програм Градови у фокусу 
допринеће остварењу циљева 



  

741 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Министарства, који се односе 
на успостављање предвидиве 
и конзистентне културне 
политике, заштиту и 
унапређење културног 
наслеђа, подстицање развоја 
културне продукције, 
уметничког стваралаштва и 
културних индустрија, као и 
унапређење регионалне и 
међународне сарадње. 
Предмет конкурса је 
подстицање локалног развоја 
кроз подршку годишњем 
програму културних 
активности које се реализују 
на територији одабраног града  

2.ПА.4 Администрација и 
управљање 

Орган   
 

01  130.554.000 RSD   
 

Обезбеђено несметано 
обављање послова из 
делокруга надлежности 
Министарства културе и 
информисања 

2.ПК.1 Послови поверени 
репрезентативним 
удружењима у култури 

Орган   
 

01  43.700.000 RSD   
 

Створени услови за 
обављање поверених послова 
репрезентативних удружења у 
култури 

3 Унапређење система 
заштите културног 
наслеђа 

Орган   07  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  3.345.742.000 RSD   

04  100.000.000 RSD   
 

Унапређен ниво 
истражености, заштите и 
одрживог коришћења 
културног наслеђа у 
Републици Србији, као и 
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културног наслеђа српског 
порекла у иностранству и 
унапређена библиотечко-
информациона делатност; 
повећана доступност 
културног наслеђа; 
унапређена библиотечко-
информациона делатност. 
Подршка јачању капацитета 
установа заштите културног 
наслеђа које се финансирају 
из буџета Републике Србије 

3.ПА.1 Подршка раду завода за 
заштиту споменика 
културе и историјских 
архива у Србији 

Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

Ради ефикасније, законом 
прописане заштите културних 
добара, а услед 
нефункционалног система 
финансирања основне 
делатости завода за заштиту 
споменика културе и 
историјских архива, потребно 
је да министарство покрене 
нову политику - активност на 
јачању капацитета мрежа ових 
установа кроз суфинансирање 
њихових текућих расхода и 
издатака. Ова нова политика 
доприноси изградњи и 
унапређењу мрежа установа у 
области заштите културног 
наслеђа и обезбеђује 
уједначене услове за 
обављање делатности 
заштите културних добара на 
територији целе Републике 
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Србије  

3.ПА.2 Подршка истраживању, 
заштити и очувању 
непокретног културног 
наслеђа 

Орган   
 

01  370.300.000 RSD   
 

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 резентације 
културних добара уписаних на 
Листу и Тентативну листу 
светске баштине Унеска, као и 
Листу светске баштине у 
опасности 

3.ПА.3 Обнова и заштита 
Манастира Хиландар 

Орган   
 

01  80.000.000 RSD   
 

Завршени радови на 
реконструкцији Улазне зоне, 
настављена реконструкција 
Белог конака, конзерваторско-
рестаураторски радови у 
Ризници и изведени радови на 
звонари, тј. Камбанском пиргу 

3.ПА.4 Одржавање Дворског 
комплекса на Дедињу 

Орган   
 

01  68.000.000 RSD   
 

Кроз подршку активностима 
на преузимању мера техничке 
заштите и других радова на 
архитектонским објектима 
Дворског комплекса, на 
заштити вредног мобилијара 
који се у њима налази и 
текућем одржавању 
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комплекса, побољшани 
услови чувања и доступности 
уметничких и културно 
историјских вредности овог 
споменика комплекса јавности 

3.ПА.5 Подршка раду Матице 
Српске 

Орган   
 

01  56.000.000 RSD   
 

Унапређен рад и делатност на 
издавању капиталних дела из 
области књижевности, науке, 
културе и уметности, 
истраживачки рад у области 
културног наслеђа и заштите 
архивске и рукописне грађе 

3.ПА.6 Подршка истраживању, 
заштити и очувању 
нематеријалног и 
покретног културног 
наслеђа 

Орган   
 

01  110.000.000 RSD   
 

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 

3.ПА.7 Подршка развоју 
библиотечко-
информационе 
делатности и 
библиотечко-
информационе 
делатности Савеза 

Орган   
 

01  53.000.000 RSD   
 

Унапређена библиотечко-
информациона делатност, 
повећана доступност 
библиотечко-информационој 
грађи и изворима 
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слепих Србије 

3.ПА.8 Подршка раду установа 
у области заштите и 
очувању културног 
наслеђа 

Орган   
 

07  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  2.391.933.000 RSD   

04  100.000.000 RSD   
 

Унапређен ниво 
истражености, заштите и 
очувања културног наслеђа; 
повећана доступност и 
одрживо коришћење 
културног налсеђа 

3.ПК.1 Санација, адаптација и 
реконструкција 
Народног музеја 

Орган   
 

01  182.000.000 RSD   
 

Отварање нове сталне 
поставке Музеја 

3.ПК.2 Транснационални 
програм Дунав 2014-
2020 

Орган   
 

01  3.509.000 RSD   
 

Допуњена сазнања о 
сецесијском наслеђу на 
територији Србије (са 
акцентом на Београд и 
територију централне Србије) 
и остварена сарадња са 
стручњацима из окружења на 
заштити сецесијског 
градитељског наслеђа 

3.ПК.3 Обележавање Првог 
светског рата 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Кроз реализацију пројеката 
установа заштите културног 
наслеђа, обележено сећање 
на завршну годину Првог 
светског рата 

4 Систем јавног 
информисања 

Влада   04  200.000 RSD   

01  5.424.853.000 RSD   
 

Унапређено право грађана на 
истинито, потпуно и 
благовремено обавештавање 
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о питањима од јавног значаја; 
обезбеђена разноврсност 
квалитетних медијских 
садржаја; обезбеђена 
транспарентност власничке 
структуре у медијима; 
обезбеђен несметан рад 
установа у области јавног 
информисања; вођење 
евиденције представника 
иностраних медија и 
дописништава иностраних 
медија; унапређена 
међународна мултилатерална 
и билатерална сарадња; 
унапређен процес 
евроинтеграција и побољшан 
приступ средствима ЕУ 

4.ПА.1 Пројектно 
суфинансирање 

Орган   
 

01  277.820.000 RSD   
 

Повећан број квалитетних 
медијских садржаја од јавног 
интереса који поспешују 
плурализам идеја и доприносе 
разноликости медијских 
садржаја; повећан квалитет 
информисања свих грађана у 
Републици Србији а посебно 
припадника националних 
мањина, лица са 
инвалидитетом, становника на 
територији Аутономне 
покрајине Косово и Метохија 
као и припадника српског 
народа у земљама региона; 
ојачани капацитети 
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новинарских и медијских 
удружења и саморегулаторног 
тела 

4.ПА.2 Подршка раду установа 
у области јавног 
информисања 

Орган   
 

04  200.000 RSD   

01  5.145.433.000 RSD   
 

Јачање институција јавних 
медијских сервиса у циљу 
остваривања њихове 
програмске, институционалне 
и финансијске независности 
са крајњим циљем подизања 
квалитета информисања 
грађана; јачање 
институционалних капацитета 
Установе за новинско-
издавачку делатност 
Панорама у циљу квалитетног 
информисања грађана на 
Косову и Метохији 

4.ПК.1 Билатерална сарадња 
између Републике 
Србије и НР Кине 

Орган   
 

01  1.600.000 RSD   
 

Остварена билатерална 
сарадња представника медија 
на основу Меморандума о 
разумевању Републике Србије 
и Канцелерије за 
информисање Државног 
савета Народне Републике 
Кине о размени и сарадњи на 
пријатељској основи  

5 Међународна културна 
сарадња 

Орган   15  1.000 RSD   

06  2.000 RSD   

01  378.346.000 RSD   
 

Стимулише се развој 
културног сектора на 
међународном плану кроз 
програме и пројекте, јавне 
позиве за подршку 
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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; суфинансирање 
програмског садржаја у 
Културном центру Републике 
Србије у Паризу; 
суфинансирање програмског 
садржаја у Културном центру 
Републике Србије у Пекингу; 
стварање услова за очување 
културног идентитета Срба у 
иностранству путем годишњег 
конкурса 

5.ПА.1 Учешће у програмима 
ЕУ - Креативна Европа 

Орган   
 

15  1.000 RSD   

06  2.000 RSD   

01  59.500.000 RSD   
 

Подршка пројектима у оквиру 
програма Креативна Европа 

5.ПА.2 Европске интеграције и 
сарадња са 
међународним 
организацијама 

Орган   
 

01  67.400.000 RSD   
 

Суфинансирање мобилности 
уметника и професионалаца у 
области културе и уметности и 
суфинансирање пројеката у 
области културе и уметности 
који су подржани кроз 
међународне фондове; 
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контрибуције за чланство у 
програмима: Преводилачка 
мрежа Традуки, Унеско (Фонд 
за нематеријалну баштину и 
Конвенција о заштити и 
унапређењу разноликости 
културних израза ), Савет 
Европе (Културне руте, 
Eurimages, Европска аудио-
визуелна опсерваторија), 
Dariah Eric, Форум словенских 
култура, а који су у 
надлежности Министарства 
културе и информисања 

5.ПА.3 Билатерална сарадња и 
Међународна кулурна 
размена 

Орган   
 

01  86.900.000 RSD   
 

Подстицање билатералне 
културне сарадње на основу 
закључених међудржавних 
билатералних програма 
сарадње; Суфинансирање 
програмског садржаја у 
Културном центру Републике 
Србије у Паризу; 
Суфинансирање програмског 
садржаја у Културном центру 
Републике Србије у Пекингу; 
Стварање услова за очување 
културног идентитета Срба у 
иностранству путем годишњег 
конкурса и презентација 
културе Републике Србије у 
иностранству  

5.ПК.1 Нови Сад 2021 Европска Орган   01  161.546.000 RSD   
 

Подршка реализације 
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престоница културе  активности у оквиру пројекта 
Града Новог Сада - Нови Сад 
2021 - Европска престоница 
културе, а у складу са 
Годишњим планом фондације 
Нови Сад 2021 

5.ПК.2 Обележавање Европске 
године културног 
наслеђа 2018. 

Орган   
 

01  3.000.000 RSD   
 

Подржани пројекти који 
доприносе обележавању 
Европске године културног 
наслеђа 2018 

6 Признања за допринос у 
култури 

Орган   01  218.965.000 RSD   
 

Додељена признања 
уметницима за врхунски 
допринос националној култури 

7 Подршка развоју 
дигиталне истраживачке 
инфраструктуре у 
области културе и 
уметности  

Орган   01  163.210.000 RSD   
 

Створени нормативи, 
технички, организациони, 
финансијски и други услови 
неопходних за унапређење 
процеса дигитализације 
културног наслеђа и 
савременог стваралаштва 
Републике Србије подршком 
најзначајнијим пројектима 

7.ПК.1 Подршка развоју 
области дигитализације 
културног наслеђа и 
савременог 
стваралаштва 

Орган   
 

01  63.810.000 RSD   
 

Подржани најзначајнији 
пројекти у Републици Србији 
који доприносе развоју 
области дигитализације 
културног наслеђа и 
савременог стваралаштва 
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7.ПК.2 Подршка унапређењу 
процеса дигитализације 
у установама културе 

Орган   
 

01  99.400.000 RSD   
 

Унапређен процес 
дигитализације у установама 
културе 
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II. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 потребно ради 
унапређења начина рада 
Владе  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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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  79.714.000 RSD   
 

Квалитетнији прописи; 
постигнут виши степен правне 
сигурности грађана и других 
субјеката 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – у делу пословања 
Дирекције са основним пољопривредно-прехрамбеним производима. 

 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

 
Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о робним 
резервама 

Утврђивање законских решења у 
циљу усклађивања са 
Препорукама Државне ревизорске 
институције  

Стратегија развоја трговине Републике 
Србије 
 

НЕ  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Годишњег програма робних 
резерви са финансијским 
планом 

Члан 8. Закона о робним 
резервама (''Службени 
гласник РС '', број 104/13 и 
145/14-др.закон) 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-
одлука УС, 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

Програмом се утврђује 
врста, назив, количина, 
квалитет и вредност робе 
која се образјуе и обнавља, 
потребан износ средстава, 
услови коришћења и други 
услови од значаја за 
коришћење робних резерви  

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

НЕ  02. 2018.  

2 Уредба о условима давања 
на зајам и у закуп 
појединих врста роба из 
робних резерви и условима 
за издавање у закуп 
непокретности 

Члан 9. став 5. и члан 34. 
став 4. Закона о робним 
резервама (''Службени 
гласник РС '', број 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-
одлука УС, 72/12, 7/14-
одлука УС и 44/14) 

Утврђивање услова под 
којима републичка 
дирекција за робне резерве 
може давати на зајам и у 
закуп робе из робних 
резерви утврђене 
Годишњим програмом рада 
и услови за издавање у 
закуп непокретности  

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

НЕ  12. 2018.  

3 Закључци о набавци роба 
робних резерви, натуралној 
размени, обрачунским 
налозима и остали по 
налогу 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-одлука УС, 
72/12, 7/14-одлука УС и 
44/14) 

Уређују се послови 
државне управе који се 
односе на куповину, 
отуђење, давање у закуп 
роба робних резерви и 
спровођење Обрачунских 
налога који нису 
дефинисани Годишњим 
програмом робних резерви 

Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

НЕ  Током 
године  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

са финансијским планом за 
2018.годину  

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  1.983.822.000 RSD   
 

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  1.339.522.000 RSD   
 

Постигнут оптималан ниво 
робних резерви 

1.ПА.2 Складиштење 
обавезних резерви 
нафте и деривата нафте 

Влада  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  244.300.000 RSD   
 

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  100.000.000 RSD   

   
 

Урађена санација и 
реконструкција хидрантске 
мреже на инсталацији 
Смедерево; Урађена 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

пројектна документација за 
изградњу два резервоара од 
20.000м3 и за реконструкцију 
Пристана 2 са пратећом 
инфраструктуром и 
повезивањем на постојећу 
инфраструктуру складишта 
нафтних деривата у 
Смедереву 

1.ПК.2 Складиште нафтних 
деривата Пожега у 
Пожеги 

Орган  Стратегија развоја трговине 
Републике Србије 
 

01  300.000.000 RSD   
 

Урађена пројектна 
документација за изградњу 
аутопретакалиште на 
инсталацији Пожега, завршен 
резервоар Р-5 и започета 
изградња резервоара Р-6 и 
пратеће инфраструктуре, 
започети радови на 
формирању сопственог 
изворишта подземних вода са 
повезивањем на ПП 
инсталацију на складишту 
Пожега у Пожеги  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о изменама и 
допунама Закона о званичној 
статистици („ЈР“) 

Изменама и допунама Закона 
извршено је потпуно усклађивање 
са правном регулативом Европске 
Уније која се односи на званичну 
статистику. Кроз промену статуса 
Завода унапређује се 
професионална независност и 
подиже институциони ауторитет, а 
увођењем „Управљања 
квалитетом“ заокружена је основа 

 
 

ДА  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

за примену принципа званичне 
статистике у раду Завода и 
осталих произвођача званичне 
статистике  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
Плана званичне статистике 
за 2019. годину 

Члан 18. став 2. Закона о 
званичној статистици 
(„Службени гласник РС”, 
број 104/09) 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) 

Утврђује се План званичне 
статистике за 2019. годину 
који садржи статистичка 
истраживања и друге 
активности Републичког 
завода за статистику и 
других одговорних 
произвођача званичне 
статистике  

 
 

ДА  12. 2018.  

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Израда резултата 
званичне статистике 

Влада   15  5.988.000 RSD   

56  1.840.000 RSD   

01  823.943.000 RSD   

06  318.060.000 RSD   
 

Обезбеђено континуирано 
прикупљање, контрола, 
обрада, анализа и 
објављивање података у 
роковима дефинисаним 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

годишњим планом 

1.ПА.1 Демографија и 
друштвене статистике 

Орган   
 

01  50.877.000 RSD   
 

Обезбеђивање резултата 
статистичких истраживања 
према методолошким 
решењима и стандардима 
Европског статистичког 
система 

1.ПА.2 Макроекономске 
статистике и статистика 
пољопривреде 

Орган   
 

01  25.835.000 RSD   
 

Обезбеђивање статистичких 
индикатора усаглашених са 
захтевима Евростата 

1.ПА.3 Пословне статистике Орган   
 

01  55.609.000 RSD   
 

Обезбеђивање статистичких 
индикатора усаглашених са 
Европским статистичким 
системом 

1.ПА.4 Администрација и 
управљање 

Орган   
 

01  641.030.000 RSD   
 

Обезбеђено функционисање 
свих активности из 
надлежности Завода 

1.ПК.1 Усаглашавање званичне 
статистике са европским 
статистичким системом 

Орган   
 

15  5.988.000 RSD   

06  87.973.000 RSD   

01  19.000.000 RSD   
 

Реализација стратешких 
циљева дефинисаних у 
Програму званичне статистике 
у периоду од 2016. до 2020. 
године; хармонизација са ЕУ 
стандардима 

1.ПК.2 Избори за чланове 
Савета националних 

Орган   
 

01  2.765.000 RSD   
 

Обезбеђивање извештаја о 
излазности бирача на бирачка 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

мањина места и резултата избора 

1.ПК.3 Транснационални 
програм Дунав 2014-
2020 

Орган   
 

56  1.840.000 RSD   

01  1.827.000 RSD   
 

Обезбеђивање статистичких 
индикатора везаних за 
миграције младих у дунавском 
региону 

1.ПК.4 ИПА 2016 - Подршка 
европским 
интеграцијама 

Орган   
 

06  230.087.000 RSD   

01  27.000.000 RSD   
 

Обезбеђивање резултата 
анкете крајем 2018. или 
почетком 2019. године 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД 

2. Директор проф. др Југослав Николић 

3. Деокруг На основу члана 27. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Републички хидрометеоролошки завод обавља стручне послове и послове 
државне управе који се односе на: метеоролошки, метеоролошко-радарски, агрометеоролошки и 
хидролошки осматрачки и аналитичко-прогностички систем; систематска метеоролошка, 
климатолошка, агрометеоролошка и хидролошка мерења и осматрања; банку осмотрених и 
измерених хидролошких и метеоролошких података; праћење, анализирање и прогнозирање стања и 
промена времена, климе и вода, развој метода, оперативно осматрање и најаву појава непогода у 
атмосфери и хидросфери; ваздухопловну метеорологију; истраживање процеса у атмосфери и 
хидросфери и развој метода и модела за прогнозу времена, климе и вода и модификације времена; 
противградну заштиту; израду предлога за коришћење енергетског потенцијала Сунца и ветра; 
хидрометеоролошку подршку речној пловидби; остваривање и чување еталона и баждарење 
метеоролошких и хидролошких инструмената; сарадњу у области међународних хидролошких и 
метеоролошких информационих система; извршавање међународних обавеза у домену 
метеорологије и хидрологије, као и друге послове одређене законом. Надзор над радом Републичког 
хидрометеоролошког завода врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о прихватању 
Платформе о учешћу 
делегације Републике 
Србије на 17. заседању 
Регионалне Асоцијације VI 
Светске метеоролошке 
организације, Женева, 

Члан 5. Закона о 
метеоролошкој и 
хидролошкој делатности 
(„Службени гласник РС” 
брoj 88/10) и члана 43. став 
3. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, 

Прихвата се Платформа о 
учешћу делегације 
Републике Србије на 17. 
заседању Регионалне 
Асоцијације VI Светске 
метеоролошке 
организације, , Женева, 

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама  
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Швајцарска, фебруар 2018. 
године  

бр. 55/05, 71/05 - исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  

Швајцарска, фебруар 2018. 
године  

2 Закључак о утврђивању 
Основе за пуноправно 
чланство Републике Србије 
у Европској организацији за 
експлоатацију 
метеоролошких сателита – 
ЕУМЕТСАТ  

Члан 5. Закона о 
метеоролошкој и 
хидролошкој делатности 
(„Службени гласник РС“ 
брoj 88/10) и члана 43. став 
3. Закона о Влади 
(„Службени гласник 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 
пуноправно чланство 
Републике Србије у 
Европској организацији за 
експлоатацију 
метеоролошких сателита – 
ЕУМЕТСАТ  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама  
 

НЕ  06. 2018.  

3 Закључак о сагласности да 
Републички 
хидрометеоролошки завод 
обнови чланство у 
Економској интересној 
групи Европске мреже 
националних 
хидрометеоролошких 
служби (ЕИГ - ЕУМЕТНЕТ)  

Члан 5. Закона о 
метеоролошкој и 
хидролошкој делатности 
(„Службени гласник РС” 
брoj 88/10) и члана 43. став 
3. Закона о Влади 
(„Службени гласник 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 Закључак о 
сагласности да Републички 
хидрометеоролошки завод 
обнови чланство у 
Економској интересној 
групи Европске мреже 
националних 
хидрометеоролошких 
служби (ЕИГ - ЕУМЕТНЕТ)  

Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама  
 

НЕ  06. 2018.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Програм метеоролошких 
и хидролошких послова 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  

05  12.614.000 RSD   

01  728.199.000 RSD   
 

Спроведена планиране 
активности модернизације 



  

764 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

од интереса за 
Републику Србију (ЕРП)  

Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

хидролошког и метеоролошког 
осматрачког система и 
систама размене података у 
оквиру Акционог плана за 
спровођење Националног 
програма Републике Србије за 
управљање ризиком од 
елементарних непогода 
(2016.-2020.); спроведен 
прописан програм 
метеоролошких и 
хидролошких мерења и 
осматрања у државној мрежи 
метеоролошких и 
хидролошких станица и 
међународне размене 
података; спроведен програм 
хидролошких мерења, обраде, 
размене и усаглашавање 
хидролошких података у 
оквиру међудржавне 
хидролошке сарадње са 
Румунијом, Мађарском и 
Хрватском и мултилатералне 
хидролошке сарадње на реци 
Сави, Дрини и Лиму; 
ажуриране база података, 
спроведена контрола, обрада 
и верификација података и 
објављени метеоролошки, 
агрометеоролошки и 
хидролошки годишњаци, 
седмодневни, декадни и 
месечни агрометеоролошки 
билтени и годишње анализе; 
реализована израда, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

издавања и достављања 
ванредних метеоролошких и 
хидролошких информација и 
упозорења, као и специјалних 
метеоролошких саопштења о 
праћењу атмосферског 
транспорта и депозиције 
радиониклида, вулканског 
пепела/сахарског песка у 
складу са важећим 
прописима; обезбеђен 
стабилан рад 
хидрометеоролошког 
аналитичко-прогностичког и 
телекомуникационог система 
и спроведена верификација 
временских прогноза; 
унапређено функционисање 
националног 
хидрометеоролошког система 
ране најаве и упозорења у 
оквиру националног система 
заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама кроз 
имплементацију Националног 
програма за смањење ризика 
од елементарних непогода; 
спроведен програм 
међународних активности 
праћења, прогнозирања, 
најаве и упозорења 
екстремних метеоролошких и 
хидролошких појава у оквиру 
међународних програма 
Светске метеоролошке 
организације, оперативног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

система Метеоаларма и 
Хидроаларма Европске уније 
и регионалног Система за 
најаву поплава у сливу реке 
Саве; спроведена 
модернизација 
метеоролошког и хидролошког 
прогностичког система и 
система визуализације 
података и упозорења; 
спроведен програм 
мониторинга климе и 
сезонских прогноза за 
територију Републике Србије 
и регион Југоисточне Европе; 
развијена и укључена у 
оперативан рад нова 
генерација климатских модела 
и ажурирани сценарији 
регионалних климатских 
промена; обезбеђено 
извршавање основних 
оперативних и истраживачких 
функција Подрегионалног 
центра за климатске промене 
за Југоисточну Европу у 
оквиру европске мреже 
регионалних климатских 
центара Светске 
метеоролошке организацији; 
обезбеђена оперативна 
повезаност са међународним 
метеоролошким и климатским 
центрима и извршене 
међународне обавезе 
размене метеоролошких, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

хидролошких и климатских 
података и информација; 
унапређена регионална 
сарадња у области 
метеорологије, хидрологије и 
климатских промена у оквиру 
активности Подрегионалног 
центра за климатске промене 
за Југоисточну Европу и 
Конзорцијума за развој 
прогнозе времена за 
Југоисточну Европу; 
ажурирана статистичка 
анализа података о 
екстремним метеоролошким 
појавама и елементарним 
непогодама (олујни ветар, 
снег, мећава, поледица, град, 
екстремне температуре, 
велике количине падавина) 
регистрованим на територији 
Републике Србије у периоду 
1951-2017. година; 
реализован план припреме 
студијско-аналитичких 
подлога за новелирање 
Процене угрожености 
Републике Србије, АП, 
округа/општине од временских 
елементарних непогода у 
складу са новом 
методологијом (Упутство о 
методологији за израду 
процене угрожености од 
елементарних непогода и 
других несрећа и планова 



  

768 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заштите и спасавања у 
ванредним ситуацијама 
„Службени гласник РС“, бр. 
18/2017) и новелирање мапа 
ризика; евидентиране штете 
услед временских 
елементарних непогода у току 
2018. године; извршена 
припрема метаподатака за 
успостављање Националне 
инфраструктуре 
метеоролошких, климатских и 
хидролошких геопросторних 
података (НИГП) у процесу 
имплементације Директиве 
INSPIRE 2007/2/EЗ; извршена 
израда и издавање стручних 
анализа, извештаја и 
мишљења о времену и клими 
и хидролошким условима на 
основу захтева државних 
органа, судова, научно-
образовних институција, 
органа АП и јединица локалне 
самоуправе и правних и 
физичких лица (око 1000 
захтева у току године); 
обезбеђено одржавање и 
унапређење система 
управљања квалитетом у 
складу са захтевима 
међународног стандарда ISO 
9001:2008 и стандарда ISO 
17025:2006, као и система 
финансијског управљања и 
интерне ревизије; реализован 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

план обуке, план одржавања 
објеката и опреме  

1.ПК.1 Структуирана мрежа за 
интеграцију знања о 
клими у политику и 
територијално 
планирање. Пројекат се 
реализује у оквиру 
Програма 
транснационалне 
сарадње у Југоисточној 
Европи.  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  1.500.000 RSD  (12.500 EUR)  
 

Методологија за 
израчунавање и коришћење 
индикатора ризика климатских 
промена и варијабилности 
која је хармонизована на 
регионалном нивоу; пилот 
студије примене индикатора; 
регионалне карте вредности 
индикатора климатских 
ризика; јачање капацитета у 
вези са развојем и 
коришћењем индикатора 
климатских ризика путем 
организације експертских 
радионица и обука за 
кориснике  

1.ПК.2 Зajeдничко управљање 
проценом ризика и 
приправношћу на 
катастрофе у Дунавској 
макрорегији Пројекат се 
реализује у оквиру 
Програма 
транснационалне 
сарадње у Југоисточној 
Европи.  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  200.000 RSD  (1.700 EUR)  
 

Регионално усаглашена 
методологија за управљање 
проценом ризика катастрофа, 
којом ће бити обухваћени и 
нормативни, институционални 
и организациони аспекти 
система приправности и 
заштите од катастофа; пилот 
студија примене ове 
методологије; улога РХМЗ у 
пројекту се у првом реду 
односи на прикупљање и 
процесирање климатских 
података и утврђивању 



  

770 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

метода за процену климатских 
ризика - припрему приручника 
за процену ризика  

1.ПК.3 Јачање система ране 
најаве елементарних 
непогода у Републици 
Србији“, Фаза I - 
Увођење интегрисаних 
политика за смањење 
штета изазваних 
екстремним појавама и 
ризика за 
становништво). Пројекат 
се реализује у оквиру 
Програма размене 
стручног знања и 
искуства (Know-How 
Exchange Programme – 
KEP)  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  40.000 RSD  (300 EUR)  
 

Анализа стања у области 
оцене ризика у Републици 
Србији (надлежне институције, 
њихове међусобне везе и 
вредновање капацитета за 
деловање) и анализа 
постојећих механизама за 
подршку систему за 
донешење одлука и 
управљање системом 
Цивилне заштите са 
предлозима за унапређење; 
постављање пилот станице за 
мониторинг вишеструких 
опасности (избор локације, 
припрема техничке 
спецификације и избор 
добављача); припрема 
предлога за увођење нових 
технологија и механизама за 
успостављање модерног 
високо ефикасаног система за 
мониторинг вишеструких 
опасности и система за 
размену информација  

1.ПК.4 „Гридовани 
метеоролошки подаци 
1961-2010. за Србију“ 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 

05  50.000 RSD  (400 EUR)  
 

Допуњени, преконтролисани, 
хомогенизовани и 
прекогранично хармонизовани 
климатски подаци на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

ситуацијама  
 

магнетном медијуму, поља 
вредности најзначајнијих 
климатских параметара и 
дигиталне климатске карте за 
територију Републике Србије  

1.ПК.5 „Климатска осматрања, 
моделирање и услуге у 
Европи“ 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  3.304.000 RSD  (27.300 EUR)  
 

Mултидисциплинарне 
експертске групе ће на основу 
расположивих информација, 
резултата извршених анализа 
и дискусија дати препоруке 
Европској комисији и 
надлежним националним 
институцијама о будућим 
истраживањима и 
иновацијама у области 
моделирања климатског 
система и побољшања 
квалитета климатских услуга  

1.ПК.6  Јачање система ране 
најаве елементарних 
непогода у Републици 
Србији“, Фаза II - 
„Унапређење размене 
података у реалном 
времену на централном 
и локалном нивоу, ради 
повећања ефикасности, 
директног укључења 
становништва и 
смањења трошкова 
активности“  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  20.000 RSD  (200 USD)  
 

Анализа перцепције ризика за 
одабрану елементарну 
непогоду у пилот подручјима и 
организовање радионице на 
тему комуникације са 
медијима и грађанимау вези 
са ризицима елементарних 
непогода, као подршка 
унапређењу система за 
доношење одлука и 
управљање Цивилном 
заштитом; набавка и 
инсталација напредног 
софтверског пакета за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

прикупљање, анализу, 
визуелизацију и дисеминацију 
података о вишеструким 
опасностима, који као улаз 
користи податке са пилот 
станице која је поствљена у 
првој фази пројекта; 
обезбеђење обученог кадра и 
пробног оперативног рада 
система  

1.ПК.7  „Подршка и сарадња са 
WMO" - Активности 
радних тела Регионалне 
асоцијације VI и 
програма Светске 
метеоролошке 
организације које 
произилазе из 
Стратешког плана 
Светске метеоролошке 
организације WMO/СМО 
за период 2016-2019. 
година.  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  2.130.000 RSD  (17.600 EUR)  
 

Јачање учешћа у 
активностима радних тела 
Регионалне асоцијације VI 
СМО и програма Светске 
Метеоролошке организације 
кроз организовање састанака 
у Републици Србији, као што 
су: Радна група за технолошки 
развој и имплементацију 
Регионалне асоцијације VI 
СМО (RA VI Working Group on 
Technology Development and 
Implementation), Радна група 
за климу и хидрологију 
Регионалне асоцијације VI - 
Тим за хидролошке моделе, 
прогнозу и упозорења и Тим 
за Систем климатских најава 
(RA VI Working group on 
Climate and Hydrolgy - Task 
Team on Hydrological modeling, 
forecasting and warning and 
Task Team on Climate Watch 
System), СМО Форума за 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

климатске изгледе за 
Jугоисточну Eвропу (WMO 
South-East European Climate 
Outlook Forum-SEECOF), итд.  

1.ПК.8  „Гридовани 
метеоролошки подаци 
1961-2010. за Србију“ - 
Фаза II). Финансирање 
пројекта је обезбеђено 
учешћем на конкурсу и 
уговором који је РХМЗ 
склопио са Институтом 
за животну средину и 
одрживост Заједничког 
истраживачког центра 
(JRC) Европске комисије 
(EC)  

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  5.370.000 RSD  (44.000 EUR)  
 

Допуњени, преконтролисани, 
хомогенизовани и 
прекогранично хармонизовани 
климатски подаци на 
магнетном медијуму, поља 
вредности другог сета 
значајних климатских 
параметара и дигиталне 
климатске карте за територију 
Републике Србије 

2 Програм противградне 
заштите (ЕРП)  

Орган  Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  3.873.000 RSD   

01  473.444.000 RSD   
 

Обезбеђен рад система 
одбране од града на целој 
територији Републике Србије; 
спроведена прописана 
методологија радарских 
мерења и засејавања олујно-
градоносне облачности; 
имплементирана 3Д радарска 
запремина са метеоролошког 
радарског центра Јастребац 
на радарске центре у систему 
одбране од града; уведени у 
оперативну праксу продукти 
двојне поларизације у процес 
засејавања; тестирани и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

уведени у оперативну праксу 
даљинске аутоматске 
лансирне станице; 
реализована прве фазе 
модернизације система 
радиовезе; израђене стручно-
техничке основе за примену 
методологије модификације 
других атмосферских процеса 
по концепту стимулације 
падавина;спроведене 
припремне активности за 
потписивање протокола о 
сарадњи на пословима 
модификације времан са 
заинтересованим околним 
државама  

2.ПК.1 „Ризик суше у региону 
Дунава"" 

Орган  Национална стратегија заштите 
и спасавања у ванредним 
ситуацијама  
 

05  3.873.000 RSD  (32.000 EUR)  

01  360.000 RSD   
 

Реализација заједничке 
методологије за процену 
ризика суше и методологије за 
процену утицаја и прогнозе у 
овиру web базираног сервиса, 
како би се омогућило боље 
реаговање на сушу на 
националном и регионалном 
нивоу и припрема стратегије 
за смањење штетних 
последица суше на основу 
идентификације слабих 
карика у циклусу управљања 
сушом (процена утицаја – 
одговор – опоравак – 
спремност), као и израда 
предлога за унапређење 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

превентивних мера на основу 
добре праксе у региону  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 

2. Вршилац дужности директора Борко Драшковић 

3. Делокруг На основу члана 28. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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; 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.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог закона о регистру 
просторних јединица и Адресном 
регистру 

Доношењем овог закона 
прописаће се надлежност, обавезе 
и одговорности у 
административним поступцима 
чиме ће доћи до поједностављења 
наведених поступака; исправиће 
се грешке из важећег Закона о 
територијалној организацвији и 
доћи ће до успостављања нових 
граница бирачких кругова  

 
 

НЕ  12. 2018.  

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 са 
Законом о уписима у катастар 
непокретности и катастар водова 
чије се доношење очекује током 
2018. године, Законом о услугама 
и Законом о инспекцијском 
надзору  

 
 

НЕ  12. 2018.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о изменама и 
допунама Уредбе о 
Адресном регистру 

Члан 181. став 1. Закона о 
државном премеру и 
катастру("Сл. Гласник РС", 
бр. 72/2009, 18/2010, 
65/2013, 15/2015 - одлука 

Изменама и допунама 
Уредбе постићи ће се да ( у 
оквиру пројекта Владе РС) 
свака улица у Републици 
Србији има име, а сваки 

 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 96/2015 i 47/2017 - 
аутентично тумачење) 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) 

објекат кућни број, односно 
да сваки грађанин има 
тачну адресу  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о дигиталном 
геодетском плану  

Члан 181. став 2. тачка 8. Закона о 
државном премеру и катастру 
("Службени гласник РС" бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15, 96/15 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  09. 2011.  

2 Правилник о катастру водова  Члан 181. став 2. тачка 17. Закона 
о државном премери катастру 
("Службени гласник РС" бр.72/09, 
18/10, 65/13, 15/15, 96/15 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  09. 2011.  

3 Правилник о геодетским методама 
мерења 

Члан 181. став 2. тачка 5. Закона о 
државном премеру и катастру("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 18/2010, 
65/2013, 15/2015 - одлука УС, 
96/2015 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
прописан  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

4 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о катастарском 
премеру и катастру непокретности  

Члан 181. тач. 6) и 8) Закона о 
државном премеру и катастру 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15 –УС, 96/15 и 
47/17).  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
прописан  

5 Правилник о техничким 
нормативима, методама и начину 
рада у области уређења 
земљишне територије комасацијом 

Члан 181. став 2. тачка 17. Закона 
о државном премеру и катастру 
("С.л. Гласник РС" бр.-72/09, 18/10, 
65/13, 15/15, 96/15 и 47/17)  

 
 

НЕ  06. 2018.  Није 
прописан  

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, 96/15)  

 
 

НЕ  09. 2018.  12. 2016.  

7 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. 2018.  09. 2011.  

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 

Орган   01  3.876.982.000 RSD   

11  125.210.000 RSD   
 

Повећан квалитет услуга 
Републичког геодетског 
завода; унапређен систем за 
трансформацију података 
државног премера у Европски 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

националном нивоу 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  2.954.212 RSD   
 

Просторни подаци о 
непокретностима (парцелама 
и објектима) у дигиталном 
облику; скраћено време за 
провођење промене у 
катастру непокретност и 
издавање података; 
унапређен квалитет подтака 
катастра непокретности; 
доступност катастарских 
података преко Националног 
геопортала. 

1.ПА.2 Обнова и одржавање 
референтних основа, 
референтних система и 
државне границе 

Орган   
 

01  182.446.000 RSD   
 

Унапређен рад система 
Активне геодетске 
референтне основе Србије 
(АГРОС) и повећан квалитет 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Републике Србије 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 лабoраторијска 
мерења 

1.ПА.3 Стручни, управни и 
инспекцијски надзор и 
процена вредности 
непокретности 

Орган   
 

01  80.755.000 RSD   
 

Унапређен квалитет рада 
служби за катастар 
непокретности и геодетских 
организација; успостављена 
евиденција тржишних цена 
непокретности и система 
масовне процене вредности 
непокретности; 
дигитализована архивска и 
друга документација 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(елаборати катастарских, 
комасационих и топографских 
премера, планови, збирке 
исправа, земљишне књиге и 
др.)  

1.ПА.4 Успостављање и 
унапређење 
Националне 
инфраструктуре 
геопросторних података 

Орган   
 

01  60.337.000 RSD   
 

Обезбеђени су услови за 
сарадњу између субјеката 
НИГП-а и рад Савета НИГП-а 
и радних група НИГП-а на 
успостављању правног и 
техничког оквира НИГП-а. 
Такође, обезбеђени су услови 
за размену и коришћење 
информација о простору 
између државних органа, 
примену стандарда за 
техничку инфраструктуру, 
геоподатке и сервисе ради 
постизања 
интероперабилности и развој 
националног геопортала као 
места за увид и размену 
геоподатака 

1.ПА.5 Унапређење регистра 
просторних јединица и 
адресног регистра и 
успостава 
интероперабилности са 
другим регистрима  

Влада   
 

01  106.865.000 RSD   
 

Обезбеђени су услови за 
ажурним и квалитетним 
алфанумеричким и 
просторним подацима и 
обезбеђују се услови за 
размену и коришћење 
алфанумеричких и просторних 
података између државних 
органа, и уз примену 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

стандарда за техничку 
инфраструктуру, податке и 
сервисе ради постизања 
интероперабилности 

1.ПА.6 Администрација и 
управљање 

Орган   
 

01  367.157.000 RSD   
 

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  125.210.000 RSD   
 

Унапређена методологија за 
процену вредности 
непокретности и 
опорезивање; унапређена E-
управа; унапређен квалитет 
података катастра 
непокретности 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

2. Директор Јован Воркапић 

3. Делокруг На основу члана 29. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 НПАА Рок/месец 

1 Закључци о управљању, 
располагању и заштити 
јавне својине 

У складу са одредбама 
Закона о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 

Закључци којима се врши 
прибављање, располагање 
и управљање стварима, 

 
 

НЕ  током 
године  
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Редни 
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-УС и 44/14), 
Закона о јавној својини 
("Службени гласник РС", 
бр. 72/11, 88/13, 105/14 и 
108/16), Закона о промету 
непокретности ("Службени 
гласник РС", бр. 93/14, 
121/14 и 6/15), 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), 
Закона о пореском 
поступку и пореској 
администрацији 
("Службени гласник РС", 
бр. 80/02, 84/02, 23/03, 
70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 
62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 
53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 
47/13, 108/13, 68/14 и 
105/14,108/16), Закона о 
хипотеци ("Службени 
гласник РС", бр. 115/05, 
60/15, 63/15-УС, 83/15), 
Закона о стечају 
("Службени гласник РС", 
бр. 104/09, 99/11,71/12-УС 
и 83/14), Закона о 
наслеђивању ("Службени 
гласник РС", бр. 46/95, 
101/03-УСРС и 6/15), 

покретним и непокретним у 
јавној својини  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Уредба о евиденцији 
непокретности у јавној 
својини(,,Службени гласник 
РС“, бр. 70/14, 19/15 и 
83/15), Уредбе о условима 
прибављања и отуђења 
непокретности 
непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у 
јавној својини и поступцима 
јавног надметања и 
прикупљања писмених 
понуда ("Службени гласник 
РС", бр.  24/12, 48/15, 
94/17), Уредба о условима, 
начину и поступку под 
којима се грађевинско 
земљиште у јавној својини 
може отуђити или дати у 
закуп по цени мањој од 
тржишне цене, односно 
закупнине или без накнаде, 
као и услове, начин и 
поступак размене 
непокретности („Службени 
гласник РС“, бр. 61/15, 
46/17), Уредба о 
коришћењу одржавању и 
управљању 
непокретностима за 
потребе дипломатско 
конзуларних 
представништава ( 
„Службени гласник РС" 
број 36/09)  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Евиденција, управљање 
и располагање јавном 
имовином 

Влада   01  414.133.000 RSD   
 

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 права 
својине 

Влада   
 

01  24.304.000 RSD   
 

Свеобухватна евиденција о 
стању, вредности и кретању 
средстава у јавној својини које 
користе носиоци права 
коришћења сагласно закону 

1.ПА.2 Управљање, 
располагање и заштита 
јавне својине 

Влада   
 

01  348.940.000 RSD   
 

Очување, увећање, 
унапређење и капитализација 
државне имовине 

1.ПА.3 Административна 
подршка раду Дирекције 

Влада   
 

01  40.889.000 RSD   
 

Неометано спровођење 
програмских активности у 
оквиру Програма 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ 

2. Вршилац дужности директора Јовица Симоновић 

3. Делокруг На основу члана 30. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14, 14/15 и 54/15, 96/15-
др. закон и 62/17) 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, 

Орган   01  40.626.900 RSD   

05  470.832.000 RSD  (4.616.000 USD)  
 

Обављено извиђање на 
површини од око 22.000.000 
м2 за коју се сумњало да су се 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

авионским бомбама - 
ракетама и другим 
неексплодираним 
убојитим средствима 
(НУС) 

на њој налазиле мине, 
касетна муниција и други 
НУС, створени услови за 
израду пројекaта 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 техничко 
извиђање на локацији 
"Тополска махала", 
општина Бујановац 

Орган   
 

05  7.242.000 RSD  (71.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање или одбацивање 
сумње да је површина која 
обухвата пројекат загађена 
групама мина и другим НУС и 
тиме створени и услови за 
повећање безбедности 
локалног становништва, 
безбедну експлоатацију шума, 
испашу стоке и брање гљива, 
који су основни извори 
прихода локалног 
становништва.Такође, 
створени услови за испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) обављањем 
техничког извиђања на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

површини од 71.120 м2 

1.ПК.2 Међународна сарадња Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

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, 
12 пројеката за разминирање 
- чишћење касетне муниције, 
мина и другог НУС, укупне 
површине 2.035.108 м2 и 4 
пројекта техничког извиђања 
локација загађених минама, 
касетном муницијом и другим 
НУС, укупне површине 
1.106.520 м2 

1.ПК.3 Пројекат за 
разминирање на 
локацији "Ћуприја -2", 
општина Ћуприја 

Орган   
 

05  214.200.000 RSD  (2.100.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара разминирањем - 
чишћењем неексплодираних 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

убојитих средстава са 
локације "Ћуприја -2", 
општина Ћуприја, на 
површини 700.000 м2 

1.ПК.4 Пројекат за 
разминирање - 
чишћење касетне 
муниције са локације 
"Панчићев врх-2" на 
Копаонику, општина 
Рашка 

Орган   
 

05  19.380.000 RSD  (190.000 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 "Панчићев врх -2" 
на Копаонику, општина 
Рашка, на површини од 
190.359 м2 

1.ПК.5 Пројекат за 
разминирање - 
чишћење касетне 
муниције са локације 
"Сјеница - Чедово", 
општина Сјеница 

Орган   
 

05  9.180.000 RSD  (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 "Сјеница - 
Чедово", општина Сјеница, на 
површини од 89.449 м2 

1.ПК.6 Пројекат за 
разминирање - 
чишћење касетне 
муниције са локације 
"Сјеница - Вапа", 

Орган   
 

05  34.680.000 RSD  (340.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
земљишта, одржавање и 
експлоатацију шума и заштиту 
од пожара разминирањем - 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

општина Сјеница чишћењем касетне муниције 
са локације "Сјеница - Вапа", 
општина Сјеница, на 
површини од 338.416 м2 

1.ПК.7 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Понор", општина Тутин 

Орган   
 

05  52.530.000 RSD  (515.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање загађености 
површина за које се сумњало 
да се на њима налази касетна 
муниција, као и за повећање 
безбедности људи, заштиту 
животне средине и заштиту од 
пожара обављањем техничког 
извиђања на локацији 
"Понор", општина Тутин, на 
површини од 515.000 м2. 

1.ПК.8 Извиђање простора за 
који се сумња да се на 
њему налазе мине, 
касетна муниција и 
друга неексплодирана 
убојита средства 

Орган   
 

05  7.140.000 RSD  (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 површина 
које треба разминирати - 
очистити и израђен неопходан 
број карата по пројекту 

1.ПК.9 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Ђорђевачки рид", 
општина Бујановац 

Орган   
 

05  14.790.000 RSD  (145.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање или одбацивање 
сумње да је површина која 
обухвата пројекат загађена 
групама мина и другим НУС и 
тиме створени и услови за 
повећање безбедности 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

локалног становништва, 
безбедну експлоатацију шума, 
испашу стоке и брање гљива, 
који су основни извори 
прихода локалног 
становништва.Такође, 
створени услови за испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) обављањем 
техничког извиђања на 
површини од 145.100 м2  

1.ПК.10 Пројекат за 
разминирање са 
локације "Кончуљ - 
Далековод 1", општина 
Бујановац 

Орган   
 

05  10.710.000 RSD  (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.11 Пројекат за Орган   05  10.710.000 RSD  (105.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

разминирање са 
локације "Кончуљ - 
Далековод 2", општина 
Бујановац 

 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 3", општина 
Бујановац 

Орган   
 

05  10.710.000 RSD  (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.13 Пројекат за 
разминирање са 
локације "Туријска 

Орган   
 

05  39.780.000 RSD  (390.000 USD)  
 

Створени услови за повећање 
безбедности људи, безбедну 
обраду пољопривредног 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Брда", општина 
Бујановац 

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 
389.200 м2  

1.ПК.14 Пројекат за техничко 
извиђање на локацији 
"Ђорђевац", општина 
Бујановац 

Орган   
 

05  39.780.000 RSD  (390.000 USD)  
 

Створени услови за 
потврђивање или одбацивање 
сумње да је површина која 
обухвата пројекат загађена 
групама мина и другим НУС и 
тиме створени и услови за 
повећање безбедности 
локалног становништва, 
безбедну експлоатацију шума, 
испашу стоке и брање гљива, 
који су основни извори 
прихода локалног 
становништва.Такође, 
створени услови за испуњење 
обавеза из Конвенције о 
забрани употребе, 
складиштења, производње и 
промета противпешадијских 
мина и о њиховом 
уништавању (Отавска 
конвенција) обављањем 
техничког извиђања на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

површини од 390.300 м2  

2 Смањење ризика ради 
повећања безбедности 
људи, заштите од 
пожара и заштите 
животне средине, као и 
безбедне пловидбе 
рекама  

Орган   01  4.514.100 RSD   
 

Смањен ризик простора 
дефинисаног као ризичан на 
загађеност НУС ради 
повећања безбедности људи, 
заштите од пожара и заштите 
животне средине, као и 
безбедне пловидбе рекама 

2.ПК.1 Извиђања ради 
смањења ризика  

Орган   
 

01  4.514.100 RSD   
 

Створени услови за 
реализацију пројеката 
смањења ризика 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 

2. Вршилац дужности директора мр Владимир Марић 

3. Делокруг На основу члана 31. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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   06  13.479.000 RSD  (13.479.000 USD)  

15  2.200.000 RSD  (2.200.000 USD)  

01  147.462.000 RSD  (147.462.000 USD)  
 

Ефикасно остваривање 
заштите интелектуалне 
својине и пружање 
информационо образовних 
услуга у вези са заштитом 

1.ПА.1 Заштита индустријске 
својине, ауторског и 
сродних права и 
информационо 
образовни послови у 
вези са значајем 

Влада   
 

15  2.200.000 RSD  (2.200.000 USD)  

06  13.479.000 RSD  (13.479.000 USD)  

01  95.718.000 RSD  (95.718.000 USD)  
 

1. Ефикасно остваривање 
заштите интелектуалне 
својине и пружање 
информационо образовних 
услуга у вези са заштитом; 2. 
представљање и заступање 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

заштите интереса Републике Србије у 
међународним 
организацијама за заштиту 
интелектуалне својине; 3. 
ефикасно вршење надзора 
над радом организација за 
колективно остваривање 
ауторског и сродних права и 
издавање решења о 
тарифама накнада  

1.ПА.2 Администрација и 
управљање 

Влада   
 

01  51.740.000 RSD  (51.740.000 USD)  
 

Функционисање рада Завода 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 НПАА Рок/месец 

1 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, повреда на 
раду и професионалних 
болести и накнаде 
трошкова сахране 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Руске Федерације у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања, 
повреда на раду и 

професионалних болести и 
накнаде трошкова сахране  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

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) 

између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

 

3 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Руске Федерације у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања, 
повреда на раду и 

професионалних болести и 
накнаде трошкова сахране 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Руске 
Федерације у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања, повреда на 
раду и професионалних 
болести и накнаде 
трошкова сахране  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  04. 2018.  

4 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Француске у области 
пензијског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  04. 2018.  



  

801 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Савезне 
Републике Немачке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Савезне Републике 
Немачке у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  05. 2018.  

6 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Румуније у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања, повреда на 
раду и професионалних 
болести и дечијих додатака 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Румуније у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања, 
повреда на раду и 

професионалних болести и 
дечијих додатака  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  

7 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Хрватске у области 
здравственог осигурања  

Члан 25. 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, 

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  06. 2018.  



  

802 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14 – УС и 44/14) 

8 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 25. 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) 

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  06. 2018.  

9 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Грчке у области пензијског 
и инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Грчке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  

10 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Савезне Републике 
Немачке у области 
пензијског и инвалидског 

Члан 25. 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 – 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Савезне 
Републике Немачке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  06. 2018.  



  

803 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

осигурања  исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14) 

11 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 25. 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) 

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  07. 2018.  

12 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Грчке у 
области пензијског и 
инвалидског осигурања 

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Грчке у области пензијског 
и инвалидског осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  07. 2018.  

13 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Хрватске у области 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС”, број 32/13) и 
члан 43. став 3. Закона о 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Хрватске у области 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  08. 2018.  



  

804 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

здравственог осигурања Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14) 

здравственог осигурања  

14 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 25. 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) 

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  08. 2018.  

15 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 25. 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) 

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  08. 2018.  

16 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  09. 2018.  



  

805 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

органа за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања 

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) 

за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања  

17 Закључак о утврђивању 
Платформе за одржавање 
разговора између органа за 
везу Републике Србије и 
органа за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања 

Члан 25. 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) 

Утврђивање Платформе за 
одржавање разговора 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  09. 2018.  

18 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 25. 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) 

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  10. 2018.  

19 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 

Члан 25. Закона о 
закључивању и 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 

Стратегија развоја социјалне 
заштите 

НЕ  10. 2018.  



  

806 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике Италије 
у области пензијског и 
инвалидског осигурања и 
осигурања за случај 
незапослености 

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) 

за везу Републике Србије и 
органа за везу Републике 
Италије у области 
пензијског и инвалидског 
осигурања и осигурања за 
случај незапослености  

 

20 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Републике 
Словеније у области 
здравственог осигурања 

Члан 25. 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) 

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  11. 2018.  

21 Закључак о прихватању 
Извештаја о разговорима 
између органа за везу 
Републике Србије и органа 
за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања  

Члан 25. 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) 

Прихватање Извештаја о 
разговорима између органа 
за везу Републике Србије и 
органа за везу Босне и 
Херцеговине у области 
здравственог осигурања  

Стратегија развоја социјалне 
заштите 
 

НЕ  11. 2018.  
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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  15.047.000 RSD   
 

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  9.795.000 RSD   
 

Унапређена сарадња на плану 
социјалне сигурности са 
домаћим и међународним 
институцијама 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

2. Вршилац дужности директора Јасна Атанасијевић 

3. Делокруг На основу члана 33. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), 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 
Оперативног плана 
активности за 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

Усвајањем закључка 
ревидира се претходно 
усвојени Оперативни план 

Стрaтегија за подршку развоја 
малих и средњих предузећа, 
предузетништва и 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

успостављање 
јединственог јавног 
регистра 
административних 
поступака и осталих услова 
пословања, упутства за 
спровођење пописа 
осталих услова за 
пословање од значаја за 
пословање привредних 
субјеката и Обрасца за 
попис  

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
74/12- исправка, 7/14 – УС 
и 44/14).  

активности, усваја се 
Образац за попис осталих 
услова за пословање са 
упутством; ове активности 
су предвиђене као друга 
фаза на успостављању 
јединственог јавног 
регистра 
административних 
поступака и осталих услова 
пословања  

конкурентности за период од 
2015. до 2020. године 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Национални програм за 
сузбијање сиве економије са 
акционим планом за 2016. и 
2017. годину  
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 
 

2 Уредба о методологији 
управљањa јавним 
политикама, анализи 
ефеката јавних политика и 
прописа и садржају 
појединачних докумената 
јавних политика „ЈР“ 

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 Предлог закона о 
планском систему 
Републике Србије 

Уредбом се ближе уређује 
методологијa управљања 
јавним политикама кроз 
планирање, координацију, 
израду, доношење, 
спровођење, праћење 
спровођења, анализу, 
процену и вредновање 
ефеката мера садржаних у 
документима јавних 
политика и прописима, које, 
у складу са својим 
надлежностима, као 
овлашћени предлагачи, 
предлажу и/или доносе 
учесници у планском 
систему, као и обим, 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

НЕ  03. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

процес и контрола 
квалитета анализе ефеката 
спроведене приликом 
израде докумената јавних 
политика и прописа, 
садржај и обавезни 
елементи анализе ефеката 
која треба да буде 
садржана у документима 
јавних политика и да прати 
прописе којим се спроводе 
јавне политике, врсте мера 
јавних политика и 
садржина и форма 
докумената јавних 
политика  

3 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије 
регулаторне реформе и 
унапређења система 
управљања јавним 
политикама за период од 
2018. 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, 
7/2014 – одлука УС и 44/14) 

Доноси се Акциони план за 
спровођење Стратегије 
регулаторне реформе и 
унапређења система 
управљања јавним 
политикама за период од 
2018. до 2020. године 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
 

НЕ  06. 2018.  

4 Уредба о методологији 
средњорочног планирања 
„ЈР“ 

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 Предлог закона о 
планском систему 

Уредбом се ближе уређује 
формa и садржинa 
средњорочног плана, 
повезивање система 
планирања са процесом 
израде буџета, процес 
израде и доношења 
средњорочног плана, 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Републике Србије његово спровођење, 
праћење спровођења, 
вредновање и 
извештавање о 
спровођењу тог плана, као 
и формa и садржина 
извештајa о спровођењу 
средњорочног плана током 
претходне фискалне 
године  

период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

5 Уредба о усвајању 
Поступка припреме 
предлога Плана развоја и 
обавезних елемената 
плана развоја аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе 

Члан 43. став 3. 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 44/14) 
и Предлог закона о 
планском систему 
Републике Србије 

Уредбом ће бити утврђени: 
поступак, обавезни 
елементи и методологија 
за припрему Плана развоја 
Републике, аутономне 
покрајине и јединице 
локалне самоуправе, 
имајући у виду да План 
развоја садржи визију, 
односно приоритетне 
циљеве развоја, као и 
смернице за њихово 
остварење  

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
 

НЕ  12. 2018.  

6 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
поједностављење 
административних 
поступака који се односе на 
пословање 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, 
74/12- исправка, 7/14 – УС 
и 44/14) 

Овим акционим планом  
утврђују се активности, 
органи задужени за њихову 
реализацију, као и рокови у 
којима је потребно 
реализовати измене 
прописа којим се 
поједностављују 

Стрaтегија за подршку развоја 
малих и средњих предузећа, 
предузетништва и 
конкурентности за период од 
2015. до 2020. године 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

административни поступци  2020. године  
Национални програм за 
сузбијање сиве економије са 
акционим планом за 2016. и 
2017. годину  
Акциони план за спровођење 
програма Владе 
Програм економских реформи 
за период од 2016 до 2018. 
године 

7 Уредба о садржини и 
начину вођења и 
одржавања Јединственог 
информационог система 
(ЈИС) као и дигитални 
формат у коме се уносе 
документа у тај систем 

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 Предлог закона о 
планском систему 
Републике Србије 

Уредбом се ближе уређује 
садржина и начин вођења 
и одржавања ЈИС-а као и 
дигитални формат у коме 
се уносе документа у тај 
систем ради обезбеђивања 
везе између садржаја 
јавних политика, 
средњорочних планова 
корисника буџетских 
средстава надлежних за 
спровођење мера јавних 
политика и њихових 
финансијских планова.  

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

НЕ  12. 2018.  

8 Закључак о усвајању 
Извештаја о степену 
реализације приоритетних 
циљева из Акционог плана 
за спровођење програма 

Члан 43. став 3. 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 44/14) 

Циљ израде и усвајања 
Извештаја о степену 
реализације приоритетних 
циљева из Акционог плана 
за спровођење програма 
Владе јесте да се измери 

Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Владе и Закључак Владе 05 број: 
021-10807/2017-2 од 9. 
новембра 2017. године  

степен остварења 
резултата и успешности 
мера дефинисаних на 
основу програма Владе у 
2017. години  

Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
Акциони план за спровођење 
Стратегије регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период од 2016 
до 2017. године 
 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Развој система јавних 
политика 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
 

01  122.290.000 RSD   

11  92.500.000 RSD   
 

Унапређено управљање 
системом националног 
планирања на основу 
усвајања и спровођења пакета 
прописа о систему планирања 
у Републици Србији и значајно 
већа усклађеност усвојених 
стратегија и акционих планова 
са усвојеном методологијом 
за управљање јавним 
политикама 

1.ПА.1 Анализа ефеката 
прописа 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 

01  91.296.000 RSD   
 

Квалитет анализе ефеката 
прописа побољшан, 
укључујући и унапређење 
квалитета прилога анализе 
ефеката прописа које 



  

814 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
 

предлагачи прописа 
достављају Републичком 
секретаријату за јавне 
политике на мишљење. 
Обезбеђена је и доступност 
релевантних информација о 
потенцијалним ефектима 
прописа заинтересованој 
јавности и доносиоцима 
одлука, укључујући и 
успостављање јединственог 
информационог система за 
управљање јавним 
политикама 

1.ПА.2 Управљање квалитетом 
јавних политика 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 
реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017. 
 

01  30.994.000 RSD   
 

Успостављање ефикасног 
система за управљање јавним 
политикама на бази анализе 
кључних ефеката - 
економских, друштвених 
(укључујући анализу ефеката 
на родну равноправност), 
административних и 
институционалних, као и 
ефеката на животну средину. 
Такође, унапређени су 
аналитички капацитети у 
оквиру органа државне управе 
за управљање системом 
јавних политика 

1.ПК.1 Пројекат за унапређење 
конкурентности и 

Орган  Стратегија реформе јавне 
управе у Републици Србији 
Стратегија регулаторне 

11  92.500.000 RSD   
 

Унапређење конкурентности и 
запошљавања у Републици 
Србији, пилотиран је систем 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

запошљавања реформе и унапређења 
система управљања јавним 
политикама за период 2016-
2020. године  
Акциони план за спровођење 
Стратегије реформе јавне 
управе у Републици Србији за 
период 2015-2017 
 

за планирање, праћење и 
координацију јавних политика 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2. Вршилац дужности директора др Предраг Јовановић 

3. Делокруг На основу члана 136. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
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; именује грађанског надзорника; сачињава моделе оквирних споразума; прописује 
стандардне обрасце огласа о јавним набавкама; прописује начин вођења евиденције и сачињавања 
извештаја о јавним набавкама; сачињава тромесечни 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 
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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   56  163.596.000 RSD   

01  89.296.000 RSD   
 

Повећана транспарентност и 
перформансе у поступцима 
јавних набавки 

1.ПА.1 Развој и праћење 
система јавних набавки 

Орган   
 

01  69.300.000 RSD   
 

Успостављено стручно и 
ефикасно обављање 
поступака јавних набакви; 
eфикасно коришћење јавних 
средстава 

1.ПК.1 ИПА 2013 - Реформа 
јавне управе 

Орган   
 

56  163.596.000 RSD   

01  19.996.000 RSD   
 

Успостављање модерног 
система јавних набавки 
усаглашеног са директивама 
ЕУ и европском добром 
праксом 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

2. Заменик директора Бранко Драгичевић 

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  34.149.000 RSD   
 

Повећaна ефикасност 
регистровања и проучавања 
земљотреса у функцији 
смањења сеизмичког ризика; 
интензивирано учешће у 



  

819 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

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  34.149.000 RSD   
 

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 
 

1. Назив органа државне управе КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 

2. Вршилац дужности комесара 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 
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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. 

 

 

 
 

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
програма подстицаја за 
спровођење мера и 
активности неопходних за 
достизање утврђених 
циљева у области 
управљања миграцијама у 
јединицама локалне 
самоуправе за 2018. годину 

Члан 17. став 3. 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)  

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. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2 Уредба о утврђивању 
Програма коришћења 
средстава за решавање 
стамбених потреба и друге 
програме интеграције 
избеглица у 2018. 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, као и распоред 
средстава буџета која се 
користе за решавање 
стабених 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. 2018.  

3 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица Владе 
Републике Србије за 2017. 
годину  

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) 

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица Владе Републике 
Србије за 2017. годину  

 
 

НЕ  02. 2018.  

4 Закључак о обезбеђивању 
средстава из буџета 
Републике Србије 
јединицама локалне 
самоуправе у Републици 
Србији на чијим 
територијама постоји 
повећан број миграната 

Члан 10. став 1. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/12) и 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, 7/14УС и 44/14) 

Омогућиће се да јединице 
локалне самоуправе на 
чијим територијама постоји 
повећан број миграната 
реализују мере и 
активности усмерене 
првенствено на хигијенску, 
санитарну, али и на сваку 
другу неопходну помоћ и 
заштиту ових лица, као и 
благовремено, непосредно 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

и ургентно решавање не 
само елементарних услова 
живота лица која мигрирају 
кроз Републику Србију или 
бораве у Републици 
Србији, већ и 
обезбеђивање и 
спречавање нових 
последица које би услед 
незбринутости ових 
миграната настале 

5 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица за период 
1. јануар - 30. март 2018. 
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) 

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица за период 1. јануар - 
30. март 2018. године  

 
 

НЕ  04. 2018.  

6 Закључак о давању 
сагласности да се у 
општинама и градовима у 
Републици Србији у којима 
постоји повећан број 
миграната обезбеде 
објекти у којима ће се 
пружати помоћ, прихват, 
обезбеђивања основних 
животних услова и 
привремени смештај 
миграната, као и 
тражилаца азила који 
бораве у Републици Србији  

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, 
7/14УС и 44/14)  

Обезбедиће се објекти у 
којима ће се пружати 
помоћ, прихват, 
обезбеђивања основних 
животних услова и 
привремени смештај 
миграната, као и 
тражилаца азила који 
бораве у Републици Србији 
и тиме створити додатни 
капацитети погодни за 
транзитни прихват и 
смештај миграната и 
услови за ефикасно 
управљање миграцијама 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

на територији Републике 
Србије 

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. 2018.  

8 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 реализација 
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. 2018.  

9 Закључак о давању 
сагласности на Програм 
обуке и оспособљавања 

Члан 13. став 2. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 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, као и за лица 
која у оквиру здравства, 
социјалне заштите, 
образовања, 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  06. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

запошљавања и других 
делатности обављају 
послове од непосредног 
значаја за спровођење 
мера и активности за 
управљање миграцијама и 
заштите права миграната у 
сарадњи са надлежним 
органима државне управе  

10 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица за период 
1. јануар - 30. јун 2018. 
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) 

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица за период 1. јануар - 
30. јун 2018. године  

 
 

НЕ  07. 2018.  

11 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  09. 2018.  

12 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 

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. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

РС”, бр. 55/05, 71/05 – 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 
7/14-УС и 44/14) 

 

13 Закључак о усвајању 
миграционог профила 
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)  

Објединиће се на 
структурисан начин подаци 
из база података органа 
државне управе који се 
баве миграцијама и 
обезбедиће се 
свеобухватни приказ 
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. 2018.  

14 Закључак о усвајању 
Акционог плана за 
спровођење Стратегије за 
управљање миграцијама за 
период 2018-2019. 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 
провођење Стратегије за 
управљање миграцијама за 
период 2018-2019. годину  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  

НЕ  10. 2018.  

15 Закључак о давању 
сагласности на Програм за 
подршку добровољног 
повратка странаца који 
илегално бораве на 
територији Републике 
Србије у земљу њиховог 
порекла 

Члан 10. 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-

Утврдиће се Програм за 
подршку добровољног 
повратка странаца који 
илегално бораве на 
територији Републике 
Србије у земљу њиховог 
порекла чиме ће се 
омогућити подршка 
странцима који илегално 

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  10. 2018.  



  

827 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

УС, 72/12, 7/14-УС и 44/14)  бораве у Републици Србији 
да се кроз организовани 
повратак добровољно 
врате у земљу порекла  

16 Закључак о прихватању 
Извештаја о раду Комисије 
за нестала лица за период 
1. јул - 30. септембар 2017. 
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) 

Прихвата се Извештај о 
раду Комисије за нестала 
лица за период 1. јул - 30. 
септембар 2018. године  

 
 

НЕ  10. 2018.  

17 Уредба о врсти података, 
методама, динамици и 
техничким средствима 
Јединственог система за 
прикупљање, 
организовање и размену 
података 

Члан 18. став 3. Закона о 
управљању миграцијама 
(„Службени гласник РС”, 
бр. 107/12) 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) 

Утврдиће се врста 
података који се 
прикупљају, анализирају, 
обрађују, организују, 
размењују, чувају и штите у 
оквиру Јединственог 
система, као и методе, 
динамика и техничка 
средства која се у 
Јединственом систему 
примењују, а за потребе 
прикупљања, 
анализирања, обраде, 
организовања, размене, 
чувања и заштите података 
неопходних за управљање 
миграцијама  

Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица 
и интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

НЕ  11. 2018.  

 



  

828 

 

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  Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 
Стратегија за управљање 
миграцијама 
 

06  29.000.000 RSD  (242.851 EUR)  

05  2.725.510.000 RSD  (22.823.869 EUR)  

01  1.276.932.000 RSD   
 

600 избеглица и интерно 
расељених лица смештено у 
колективне центре, установе 
социјалне заштите и 
студентског стандарда; 
Једнократно помогнуто 2650 
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 
120 општина/градова; 900 
породица избеглица и интерно 
расељених лица добило 
подршку у виду пакета 
грађевинског материјала за 
завршетак започетог и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

адаптацију неусловног 
стамбеног објекта и 
домаћинства са окућницом; 
Економски оснажено 700 
корисничких породица; 
Подржани предложени 
програми јединица локалних 
самоуправа; Током 
имплементације пет 
потпројеката РСП решено 
стамбено питање 6.188 
породица избеглица.  

1.ПА.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  
 

06  7.000.000 RSD  (58.619 EUR)  

01  12.000.000 RSD   
 

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 споразуму о 
реадмисији и приступ правима 
тражиоцима азила.  

1.ПА.2 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 
решавање питања избеглица и 

01  20.000.000 RSD   
 

У складу са исказаним 
потребама обезбеђен 
адекватан прихват, смештај и 
приступ правима 
повратницима по реадмисији 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

1.ПА.3 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  76.500.000 RSD  (640.624 EUR)  

01  460.000.000 RSD   
 

Обезбеђен смештај и основни 
животни услови тражиоцима 
азила и мигрантима који 
долазе из земаља у којима су 
њихови животи угрожени 

1.ПА.4 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  13.500.000 RSD   
 

Пружена асистенција 
повратницима који су 
изразили намеру за 
организовани повратак у 
Републику Хрватску и Босну и 
Херцеговину 

1.ПА.5 Организован смештај 
избеглица и интерно 
расељених лица и 
једнократне новчане 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Стратегија реинтеграције 
повратника по основу 
Споразума од реадмисији 

01  183.000.000 RSD   
 

600 избеглица и интерно 
расељених лица смештено у 
колективне центре, установе 
социјалне заштите и 
студентског стандарда; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

помоћи  Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

једнократно помогнуто 2650 
породица крајњих корисника  

1.ПА.6 Обезбеђивање 
стамбених решења и 
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  450.000.000 RSD   
 

900 породица избеглица и 
интерно расељених лица је 
решило стамбено питање кроз 
донацију пакета грађевинског 
материјала намењеног 
завршетку започетог и 
адаптацију неусловног 
стамбеног објекта и помоћ при 
обезбеђивању кућа са 
окућницом Економски 
оснажено 700 корисничких 
породица  

1.ПА.7 Обезбеђивање 
финансијске подршке 
плановима јединица 
локалних самоуправа за 
јачање капацитета, 
решавање проблема 
миграната на њиховој 
територији 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  12.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
поднети програми јединица 
локалних самоуправа за 
јачање капацитета ради 
решавања проблема 
миграната на њиховој 
територији и програми 
јединица локалних 
самоуправа у којима се 
налазе центри за азил за 
промовисање и јачање 
толеранције према 
тражиоцима азила 



  

832 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.1 Јачање система 
управљања 
миграцијама и система 
азила у Републици 
Србији, као и директна 
помоћ мигрантима и 
тражиоцима азила од 
стране Министарства 
унутрашњих послова 
Чешке Републике 

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  49.010.000 RSD  (410.418 EUR)  
 

Унапређени капацитети 
Комесаријата за ефикасно 
управљање миграцијама и 
системом азила у РС, кроз 
проширење и унапређење 
квалитета инфраструктуре 
центара за азил и прихватних 
центара. Спроведене 
студијска посета у Чешку 
Републику службеника и лица 
ангажованих у Комесаријату. 
Пружена директна 
материјална помоћ 
мигрантима и тражиоцима 
азила  

1.ПК.2 Регионални стамбени 
програм Републике 
Србије - осам 
потпројеката 

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  2.600.000.000 RSD  (21.772.827 EUR)  

01  50.000.000 RSD   
 

Током имплементације осам 
потпројеката РСП решено 
стамбено питање 6.188 
породица избеглица кроз 
програме изградње стамбених 
јединица за социјално 
становање у заштићеним 
условима, стамбених јединица 
које ће бити предмет 
купопродаје у складу са 
Законом о избеглицама, 
донацију и постављање 
монтажних кућа, донацију 
пакета грађевинског 
материјала и откуп 
домаћинстава са окућницом 

1.ПК.3 Подршка систему Влада  Стратегија за управљање 06  22.000.000 RSD  (184.232 EUR)  
 

Унапређени капацитети МУП-
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

управљања 
миграцијама у Србији 

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  
 

а и КИРС-а да ефикасно 
управљају политикама у 
области управљања 
миграцијама и борбе против 
трговине људима на 
националном нивоу. 
Унапређени капацитети за 
ефикасно управљање 
миграцијама и борбу против 
трговине људима на 
националном нивоу. 
Побољшана заштита права 
миграната и жртава трговине 
људима, кроз бољи приступ 
програмима и услугама које 
одговарају њиховим 
потребама. Унапређени 
капацитети МУП-а и КИРС-а 
за учешће на регионалним и 
међународним платформама  

2 Јачање капацитета тела 
надлежних за примену 
закона у борби против 
организованог 
криминала и азила - 
ИПА 2013 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
 

56  11.590.000 RSD  (95.000 EUR)  

01  732.000 RSD   
 

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  



  

834 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

3 Подршка сектору 
унутрашњих послова - 
ИПА 2014 

Влада  Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
Стратегија за управљање 
миграцијама 
 

56  98.213.000 RSD  (805.025 EUR)  

01  36.967.000 RSD   
 

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  

3.ПК.1 Унутрашњи послови - 
ИПА 2014 

Влада  Стратегија за управљање 
миграцијама 
Национална стратегија за 
решавање питања избеглица и 
интерно расељених лица за 
период од 2015. до 2020. 
године  
 

01  25.620.000 RSD   
 

187стамбено 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.  

3.ПК.2 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  
 

56  98.213.000 RSD  (805.025 EUR)  

01  11.347.000 RSD   
 

Проширени капацитети за 
смештај тражилаца азила, 
изградња центра за азил 
капацитета 300 места 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

4 Спровођење активности 
Комисије за нестала 
лица  

Влада   15  1.500.000 RSD   

01  32.000.000 RSD   
 

Реализоване активности и 
предузете мере од значаја за 
проблематику несталих лица 
и помоћ њиховим 
породицама; Решени 
случајеви 150-200 лица која се 
воде као нестала.  

4.ПК.1 Реализација пројеката 
помоћи удружењима 
породица несталих лица 

Влада   
 

01  7.000.000 RSD   
 

Ојачани капацитети удружења 
породица несталих лица  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

836 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 

2. Директор Братислав Гашић 

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. 

      

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  5.274.372.000 RSD   
 

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 



  

837 

 

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  5.003.372.000 RSD   
 

Проактивно деловањe кроз 
рано препознавање 
индикатора угрожавања 
уставног уређења и 
безбедности Републике; 
спречена, откривена, 
документована кривична дела 
против уставног уређења и 
безбедности Републике 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 Капитални пројекти 
Безбедносно-
информативне агенције 

Орган  Стратегија националне 
безбедности Републике Србије 
 

01  271.000.000 RSD   
 

Квалитетно и у року завршени 
пројекти 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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 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 
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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 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 чл. 5, 36. и 37. Закона о жичарама за транспорт лица ("Службени 
гласник РС", број 38/15) Дирекција води евиденцију жичара, специфичних вучних инсталација и свих 
субјеката одређених овим законом који утичу на безбедност рада жичара; прописује поступак 
добијања одобрења за рад специфичне вучне инсталације; води евиденцију овлашћења издатих од 
стране надлежног државног органа и прописује начин вођења, садржину и образац евиденције 
овлашћења. 

 



  

840 

 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о изменама Правилника 
о техничким условима и 
одржавању железничке 
телекомуникационе мреже 

Члан 65. став 3. и 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  03. 2018.  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  63.068.000 RSD   
 

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 

Орган  Споразум о стабилизацији и 
придруживању између 
Европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне 

01  63.068.000 RSD   
 

Омогућен приступ под 
једнаким условима добру у 
општој употреби и 
спречавање дискриминације; 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

железничког саобраћаја стране, и Републике Србије, са 
друге стране 
 

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  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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. 

 

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  24.003.000 RSD   
 

Смањен број радних спорова 
пред судовима; унапређен 
социјални дијалог 

1.ПА.1 Мирно решавање 
радних спорова 

Орган   
 

01  24.003.000 RSD   
 

Унапређени и хармонизовани 
односи социјалних партнера; 
смањен број поступака пред 
судовима у области радних 
спорова  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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 
101/15), Геолошки завод Србије обавља основна геолошка истраживања, у смислу чл. 17. и 18. овог 
закона и друга геолошка истраживања обухваћена годишњим програмом из члана 20. овог закона, као 
и послове примењених геолошких истраживања од важности за Републику Србију, на основу посебне 
одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Завод обавља и друге послове од интереса за 
Републику Србију, као што су: израда и штампање геолошких карата размере 1:25.000 и ситније 
размере; израда специјалистичких и тематских геолошких карата (металогенетских, односно 
минерагенетских, геомагнетских, гравиметријских, радиометријских, геохемијских, хидрогеолошких, 
инжењерскогеолошких, структурно-тектонских, сеизмичких, геоеколошких и других), укључујући и 
израду геолошких подлога за потребе просторног планирања; врши истраживања и мониторинг 
клизишта и израду геолошке карте хазарда и ризика за ниво размере 1:25.000 и ситније, послови 
регионалних геофизичких истраживања; лабораторијска испитивања из области минералогије, 
петрографије и седиментологије, као и палеонтолошка, хемијска, геомеханичка и друга испитивања. 
Завод врши и послове реализације развојних, научно-истраживачких и међународних пројеката из 
области геологије, организовање осматрачке мреже за праћење режима подземних вода по посебним 
програмима, прикупљање, ажурирање и чување података и стручне документације од значаја за 
геолошки информациони систем Републике Србије, припрема пројектне задатке за локалне 
самоуправе за инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања и санацију клизишта, као и друге 
послове у складу са законом. Завод може да обавља и послове геолошких истраживања у 
иностранству на основу посебне одлуке коју доноси Влада на предлог Министарства. Надзор над 
радом Завода и извођењем геолошких истраживања из ст. 1. и 2. овог члана, као и стручну контролу 
изведених радова врши Министарство.  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Основна геолошка 
истраживања 

Орган  Национална стратегија 
одрживог развоја  
Национална стратегија 
одрживог коришћења 
природних ресурса и добара 
 

01  255.649.000 RSD   
 

Реализована фазна теренска, 
лабораторијска и кабинетска 
геолошка истраживања за 
потребе израде Геолошке 
карте Србије, 1: 50.000, (ГК 
1:50), листови: Ужице 1, Крива 
Паланка 1, Бачка Паланка 4, 
Бијељина 3 и 4, Бор 4, 
Крушевац 4, Лапово 2, 
Оршава 3 и 4, Пријепоље 3 и 
4 и Зворник 4; урађена 
корекција и синтеза геолошких 
формација на завршеним 
листовима ГК 50; урађене 
рецензије за следећа 4 листа 
ГК 50: Неготин 1, Ваљево 4, 
Пожаревац 4 и Зворник 2; 
одређени садржаји хемијских 
елемената у седиментима 
(stream, overbank, floodplain) 
јужног дела слива Западне 
Мораве (седименти Расине, 
Јошанице, Студенице Ибра и 
др.); урађена геоеколошка 
истраживања средишњег тока 
реке Тисе и њених притока; 
реализована валидна процена 
стања објеката геонаслеђa на 
простору источне Србије 
(Пирот и околина); 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

реализована фазна 
истраживања за потребе 
израде Основне 
хидрогеолошке карте (ОХГК), 
Р 1:100.000, листови: 
Подујево, Лесковац, Нови Сад 
и Куршумлија; урађена студија 
о потенцијалности подземних 
вода које могу представљати 
алтернативно извориште 
водоснабдевања; 
надограђена база података о 
геотермалним ресурсима 
Републике Србије; добијени 
егзактни подаци о утицају 
климатских промена на 
хидрогеологију прве издани на 
подручју Посавине; урађена 
анализа података који се 
приказују у важећим 
катастрима ОХГК и анализа 
постојеће базе ГеолИСС-а и 
дефинисан формат уноса 
сваког податка у катастар; 
урађено хидрогеолошко 
рекогносцирање магматских 
комплекса јужне и југоисточне 
Србије; урађен, за лист 
Зајечар, ауторски оригинал 
Основне 
инжењерскогеолошке карте 
(ОИГК), размере 1:100.000, са 
Тумачем; реализована фазна 
истраживања за потребе 
израде Основне 
инжењерскогеолошке карте 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

(ОИГК), размере 1:100.000, 
листови: Ивањица, Ваљево, 
Врњци, Зворник, Бољевац и 
Алексинац; реализована 
фазна истраживања за израду 
Катастра клизишта и 
нестабилних падина на 
територији Републике Србије; 
урађене финалне 
инжењерскогеолошке подлоге 
за потребе израде просторног 
плана општине Крупањ; 
проспекцијски истражени 
ултрамафити Дели Јована и 
њихове контактне стене; 
урађена оцена 
перспективности истражених 
аеромагенетских аномалија на 
простору Голије; реализована 
трећа фаза истраживања на 
листу Пријепоље 2 и друга 
фаза на листу Жагубица 2 за 
потребе израде 
Металогенетске карте Р 1:50; 
реализована друга фаза 
студије урана и припремна 
фаза студије угља; на 
геолошким локалитетима који 
су откривени израдом нових 
путних праваца (локалних и 
регионалних) урађена 
проспекцијска и 
литогеохемијска 
истраживања; на основу 
металогенетске анализе у 
неогеним басенима издвојена 



  

847 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

перспективна подручја за 
даља истраживања; урађена 
проспекцијска истраживања 
наносних лежишта Au у 
алувионима западног дела 
Источне Србије; дефинисан 
минерално сировински 
потенцијал глауконита и 
украсног камена на 
истраживаном простору; 
урађена оцена 
перспективности 
минерализација Cr и пратећих 
метала на подручју 
Златибора; урађене геолошко-
економске карте за чврсте 
енергетске сировине за 
Борски, Браничевски и 
Подунавски округ; оконтурена 
подручја перспективна за 
даља истраживања на 
територији општине Бајина 
Башта; за подручје општине 
Рековац и општине Жагубица 
урађена синтеза 
расположивих геолошких 
информација и њихова 
теренска допуна; унети 
подаци у базу Геолошког 
информационог система 
Србије (ГеолИСС)  
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III. СЛУЖБЕ ВЛАДЕ 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА 

2. Директор др Данило Рончевић 

3. Делокруг На основу чл 5. и 6. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС", број 94/17) којим се мења члан 158. став 2 и члан 161. став 4. Закона, Служба за 
управљање кадровима обавља стручне послове у вези са управљањем кадровима у министарствима, 
посебним организацијама и службама Владе: пружа стручну помоћ органима државне управе и 
стручним службама Владе у примени одредаба Закона о државним службеницима и других прописа 
донетих на основу тог закона и обавља послове у вези са анализом индивидуалних потенцијала за 
развој и управљање каријером државних службеника; оглашава интерне конкурсе за попуњавање 
извршилачких радних места и интерне и јавне конкурсе за попуњавање положаја у органима државне 
управе и службама Владе и стара се о правилном спровођењу поступка; припрема за Владу предлог 
кадровског плана органа државне управе и служби Владе и стара се о правилном спровођењу 
донесеног кадровског плана; даје мишљења о правилницима о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места органа државне управе и служби Владе; пружа стручну помоћ 
органима државне управе и службама Владе у вези са управљањем кадровима и унутрашњим 
уређењем; води Централну кадровску евиденцију о државним службеницима и намештеницима у 
органима државне управе и службама Владе и може вршити обраду података уписаних у Централну 
кадровску евиденцију у сврху извршавања послова из своје надлежности и у складу са законом који 
уређује заштиту података о личности; води евиденцију интерног тржишта рада у органима државне 
управе и службама Владе; припрема извештај о годишњем циклусу оцењивања државних службеника 
за Владу; обавља стручно-техничке и административне послове за Високи службенички савет и 
Жалбену комисију Владе и стара се о условима и средствима за њихов рад. 
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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 2018. 
годину 

Члан 155. став 2. Закона о 
државним службеницима 
("Службени гласник РС", 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члан 
11. Уредбе о припреми 
кадровског плана у 
државним органима 
("Службени гласник РС", 
број 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) 

Влада закључком усваја 
Кадровски план за 
министарства, посебне 
организације, службе 
Владе и стручне службе 
управних округа у року од 
30 дана од дана доношења 
Закона о буџету  

 
 

НЕ  01. 2018.  

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  97.146.000 RSD   
 

Попуњена радна места по 
спроведеном 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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

службама Владе; израђен 
Предлог кадровског плана 
органа државне 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 
државне управе и службама 
Владе; ажурно вођење 
Централне кадровске 
евиденције; ажурно вођење 
интерног тржишта рада; 
унапређени капацитети 
државних службеника за 
спровођење поступка 
оцењивања; примењени 
различити инструменти за 
развој каријере и процену 
компетенција и потенцијала за 
развој, израђени 
индивидуални планови 
развоја и ојачани капацитети 
потребни за напредак у 
каријери државних 
службеника; допринос 
ефикасном раду Високог 
службеничког савета и 
конкурсних комисија које 
именује Високи службенички 
савет  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Развој људских ресурса Орган   
 

01  5.752.000 RSD   
 

Уведени инструменти за 
управљање каријером 
државних службеника; 
спроведене активности у вези 
са развојем каријере 
државних службеника, 
унапређен поступак 
оцењивања државних 
службеника  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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 у 2018. години 

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, 
7/14УС и 44/14) ), а у вези 
са Законом о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину (Службени гласник 
РС бр. 113/17) 

Доношењем предложеног 
закључка омогућава се 
реализација активности са 
циљем унапређења 
социјалних и мањинских 
права, посебно у области 
образовања и социјалне 
помоћи  

 
 

НЕ  05. 2018.  

2 Закључак о прихватању 
Програма мера о 

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

Доношењем предложеног 
закључка, обезбеђује се 

 НЕ  05. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

распореду и коришћењу 
средстава за субвенције 
привредним субјектима у 
приватном власништву у 
општинама Прешево, 
Бујановац и Медвеђа у 
2018. години 

PC", бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
7/14УС и 44/14) ), а у вези 
са Законом о буџету 
Републике Србије за 2018. 
годину (Службени гласник 
РС бр. 113/17) 

реализација пројекта са 
циљем развоја приватног 
предузетништва, смањење 
стопе незапослености и 
повећање обима 
производње.  

 

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  396.318.000 RSD   
 

Изградња, асфалтирање и 
реконструкција улица, 
школских и здравствених 
објеката, развијена 
канализациона и водоводна 
мрежа и санирано клизиште, 
развијена привреда, смањена 
незапосленост, развијени 
видови неформалног 
образовања. 

1.ПА.1 Инфраструктурни и 
економски развој 
општина Прешево, 
Бујановац и Медвеђа 

Влада   
 

01  341.021.000 RSD   
 

Побољшана инфраструктура и 
супраструктура, изграђене, 
асфалтиране и 
реконструисане улице и 
путеви, здравствени и 
школски објекти, побољшана 
канализациона мрежа, 
санирано клизиште, 
побољшан привредни развој, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

повећана производња у 
приватном предузетништву, 
смањена незапосленост. 

1.ПА.2 Стручни и 
административни 
послови у спровођењу 
политике 
Координационог тела 

Влада   
 

01  55.297.000 RSD   
 

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 
 

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. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

1 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Белорусије 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

2 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Црна Горe 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

3 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије 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 и 

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 
обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

Републике Боцвана о 
размени и заштити тајних 
података 

72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

4 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Великог Војводства 
Луксембург 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

5 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Грчкe 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

6 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05-

Споразумом се предвиђа 
предузимање 
одговарајућих мера за 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Италије о 
размени и заштити тајних 
података 

исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС и 
72/12,7/14-УС, 44/14) и 
чланa 6. Закона о 
закључивању и 
извршавању међународних 
уговора („Службени 
гласник РС“, број 32/13) 

обезбеђење заштите и 
размене страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

7 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

8 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора за закључивање 
Споразума између 
Републике Србије и 
Републике Аустрије 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПAA Рок/месец 

9 Закључак којим се утврђује 
Основа за вођење 
преговора 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 
чланa 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 страних тајних 
података који се размењују 
или стварају у складу са 
Споразумом, као и 
надлежност органа и 
поступак у вези са 
спровођењем споразума  

 
 

НЕ  12. 2018.  

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  38.263.000 RSD   
 

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 



  

860 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.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  38.263.000 RSD   
 

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 и 
коришћење ИКТ система 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

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 

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

Послови који су обављени 
у извештајном периоду 

 
 

НЕ  04. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

2017. 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) 

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 орган 
државне управе и 
реализовани програми, 
односно пројекти са 
оствареним резултатима и 
финансијским подацима  

2 Закључак о усвајању 
Плана рада Владе за 2019. 
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) 

Планирани послови у 2019. 
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 

 
 

НЕ  12. 2018.  



  

863 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансијским подацима  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе  Влада   01  618.511.000 RSD   
 

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  376.361.000 RSD   
 

Континуирана подршка раду 
Владе и радних тела Владе 

1.ПК.1 Контрибуција Републике 
Србије према УНДП 
Србија 

Орган   
 

01  163.650.000 RSD   
 

Створени услови за 
реализацију приоритета из 
програма сарадње Владе 
Републике Србије и УНДП 
Србија 

1.ПК.2 Наградна игра "Узми 
рачун и победи" 

Влада   
 

01  78.500.000 RSD   
 

Подизање свести грађана и 
привреде о значају сузбијања 
сиве економије; повећан 
значај прописа и побољшање 
примене Закона о фискалним 
касама 

 



  

864 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С МЕДИЈИМА 

2. Привремено обавља послове 
директора 

Оља Ћирић  

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за сарадњу с медијима („Службени гласник РС”, 
број 75/05), Канцеларија обавештава јавност о раду Владе, министарстава, посебних организација и 
служби Владе, стара се о интерном информисању, издаје јавне и интерне публикације и бави се 
другим облицима комуникација и обавља друге послове из области сарадње с медијима које јој 
повери Влада 

 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе Орган   01  40.867.000 RSD   
 

Континуирано пружање 
подршке раду Владе, органа и 
организација државне управе 
и стручних служби Владе 

1.ПА.1 Медијско праћење рада 
Владе 

Орган   
 

01  40.867.000 RSD   
 

Континуирано пружање 
подршке раду Владе, органа и 
организација државне управе 
и стручних служби Владе 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ 

2. Вршилац дужности директора Жарко Степановић 

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. 
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Закључак о усвајању 
Смерница за састав радних 
група за израду предлога 
докумената јавних 
политика и прописа  

Члан 43. став 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) 

Доношењем Смерница 
потребно је, узимајући у 
обзир: непостојање 
позитивноправних прописа 
којима се ово питање 
уређује,посебно имајући у 
виду важност и улогу 
радних група у процесу 
припреме докумената 
јавних политика и 
Смернице за укључивање 
организација цивилног 
друштва у процес 
доношења прописа, који је 
усвојила Влада РС 
закључком 05 Број 011-
8872/2014 од 2014. године.  
Такође, наведеним 
смерницама активно 
учешће организација 
цивилног друштва у свим 
фазама доношења прописа 
препознато је као један од 
основних принципа 
преузетих из регулативе и 
праксе европског 
управљања јавним 
пословима; члан 35. 
Предлога закона о 
планском систему даје 
могућност органу државне 
управе који је надлежни 
предлагач у радну групу за 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

израду документа јавне 
политике укључи одређене 
заинтересоване стране и 
циљне групе, укључујући ту 
и удружења грађана и 
друге организације 
цивилног друштва; 
досадашњу неуједначену 
праксу у формирању 
радних група, а посебно у 
укључивању представника 
организација цивилног 
друштва у њихов састав. 
Таква пракса огледа се у 
неједнакој заступљености 
организација цивилног 
друштва у радним групама 
и неуједначеним и 
различитим начинима 
њиховог избора  

2 Стратегија за стварање 
подстицајног окружења за 
развој цивилног друштва у 
Републици Србији за 
период 2018-2021. 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, 7/14 
и 44/14) 

Дефинише циљеве и 
активности и даје основе за 
унапређење сарадње 
органа државне управе и 
служби Владе и 
организација цивилног 
друштва; дефинише мере и 
активности за стварање 
подстицајног окружења за 
развој цивилног друштва  

 
 

НЕ  12. 2018.  

3 Закључак о потреби 
усаглашавања прописа 

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

Финансирање удружења 
уређује Закон о 

 НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Владе и органа државне 
управе који уређују 
финансирање 
програма/пројеката 
удружења у одређеним 
областима са Уредбом о 
средствима за подстицање 
програма или недостајућег 
дела средстава за 
финансирање програма од 
јавног интереса које 
реализују удружења 

РС”, бр. 55/05, 71/05-
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12-УС, 72/12, 
07/14-УС и 44/14) 

удружењима, док је 
процедура доделе 
средстава ближе уређена 
Уредбом о средствима за 
подстицање програма или 
недостајућег дела 
средстава за финансирање 
програма од јавног 
интереса која реализују 
удружења. Поједини 
секторски закони уређују 
финансирање организација 
цивилног друштва у 
одређеним областима, тако 
поједини државни органи 
су финансирање 
организација цивилног 
друштва ближе уредили 
интерним подзаконским 
актима (правилницима, 
инструкцијама, одлукама 
или директивама). Анализа 
ови интерних аката органа 
указала је да су они у већој 
или мањој мери усклађени 
са наведеном Уредбом. 
Ради усаглашавања пракси 
државних органа у додели 
средстава организацијама 
цивилног друштва, 
потребно је интерне 
подзаконске акте органа 
ускладити са Уредбом о 
средствима за подстицање 
програма или недостајућег 
дела средстава за 
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

финансирање програма од 
јавног интереса која 
реализују удружења 

4 Одлука о образовању 
Савета за сарадњу са 
цивилним друштвом 

Члан 33. ст. 2 и ст. 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. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

5 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. и 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, 
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. и 2016. 
годину израђен је на 
основу прикупљених и 
анализираних података од 
органа републичког, 
покрајинског и локалног 
нивоа власти, о пруженој 
подршци удружењима и 
другим организацијама 
цивилног друштва  

 
 

НЕ  12. 2018.  

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  29.269.000 RSD   

15  3.713.000 RSD   

06  1.850.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

за 2015. и 2016. годину; 
Усвојене предложене измене 
и допуне прописа од значаја 
за рад организација цивилног 
друштва; израђен Годишњи 
извештај о сарадњи органа 
државне управе, покрајинских 
органа и независних тела са 
организацијама цивилног 
друштва и извештај о 
спроведеним јавним 
расправама у процесу израде 
закона, са препорукама за 
унапређење процеса 
укључивања организација у 
процес доношења прописа; 
промовисан значај сарадње, 
механизми сарадње и 
препознати примери добре 
праксе сарадње органа јавне 
управе Републике Србије и 
удружења и других 
организација цивилног 
друштва, а посебно у погледу 
учешће удружења и других 
организација цивилног 
друштва у процесу доношења 
прописа; одржане обуке за 
представнике органа јавне 
управе на тему транспретног 
финансирања организација 
цивилног друштва из јавних 
средстава; објављена и 
промовисана Методологија 
праћења реализације и оцене 
успешности реализованих 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

програма и пројеката 
организација цивилног 
друштва и праћења утошка 
додељених финансијских 
средстава и припадајући 
Приручник за њену примену; 
припремљен и објављено 
допуњено издање Водича за 
транспарентно финанснирање 
удружења и других 
организација цивилног 
друштва из средстава буџета 
локалних самоупрва; одржана 
конференције која је 
посвећене јачању сарадње 
јавног и цивилног сектора кроз 
дебату о питањима од 
заједничког интереса и 
формулисање препорука за 
даље унапређење сарадње; 
унапређени капацитети органа 
јавне управе и организација 
цивилног друштва у 
областима сарадње са 
органима државне управе, 
учешћа у процесу доношења 
прописа и транспарентног 
финансирања; објављено 
допуњено издање Водича за 
укључивање организација 
цивилног друштва у процес 
доношења прописа; одржани 
секторски састанци између 
органа државне управе и 
организација цивилног 
друштва у циљу доношења и/ 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

или прмене постојећих 
прописа и других правних 
аката; унапређени капацитете 
Канцеларије за сарадњу са 
цивилним друштвом; 
унапређење сарадње између 
органа јавне управе и 
организација цивилног 
друштва у области европских 
интеграција; одржане обуке за 
организације цивилног 
друштва за праћење и учешће 
у процесу приступања 
Европској унији; успешно 
учешће Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом у раду појединачних 
преговарачких група и 
Координационом телу за 
процес приступања Европској 
унији; унапређена сарадња са 
регионалним и међународним 
институцијама у делокругу 
рада Канцеларије; учешће у 
програмирању претприступних 
фондова Европске уније за 
подршку цивилном друштву; 
подршка Канцеларије бољем 
коришћењу ЕУ фондова 
намењених организацијама 
цивилног друштва и јачање 
капацитета организација 
цивилног друштва за 
реализацију ЕУ пројеката кроз 
суфинансирање одобрених 
пројеката од стране 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Делегације Европске уније у 
Републици Србији; јачање 
капацитета Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом за процес 
програмирања, праћења и 
извештавања о реализацији 
фондова Европске уније 
намењених цивилном 
друштву; осигурано учешће 
удружења и других 
организација цивилног 
друштва, јединица локалне 
самоуправе и других 
корисника из Србије у 
програму „Европа за грађане и 
грађанке”, организоване 
презентације, радионице, 
инфо дани, конференције и 
други догађаји у циљу 
подизања капацитета 
потенцијалних корисника за 
успешније учешће у програму 
„Европа за грађане и 
грађанке”  

1.ПА.1 ЕУ Интеграције и 
међународна сарадња у 
области цивилног 
друштва  

Орган   
 

15  1.437.000 RSD   

06  1.850.000 RSD   

01  5.710.000 RSD   
 

Унапређење сарадње између 
органа јавне управе и 
организација цивилног 
друштва у области европских 
интеграција; одржане обуке за 
организације цивилног 
друштва за праћење и учешће 
у процесу приступања 
Европској унији; успешно 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

учешће Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом у раду појединачних 
преговарачких група и 
Координационом телу за 
процес приступања Европској 
унији; унапређена сарадња са 
регионалним и међународним 
институцијама у делокругу 
рада Канцеларије; учешће у 
програмирању претприступних 
фондова Европске уније за 
подршку цивилном друштву; 
подршка Канцеларије бољем 
коришћењу ЕУ фондова 
намењених организацијама 
цивилног друштва и јачање 
капацитета организација 
цивилног друштва за 
реализацију ЕУ пројеката кроз 
суфинансирање одобрених 
пројеката од стране 
Делегације Европске уније у 
Републици Србији; јачање 
капацитета Канцеларије за 
сарадњу са цивилним 
друштвом за процес 
програмирања, праћења и 
извештавања о реализацији 
фондова Европске уније 
намењених цивилном друштву 

1.ПА.2 ИПА Подршка за учешће 
у Програмима ЕУ 

Орган   
 

01  7.000.000 RSD   
 

Осигурано учешће удружења 
и других организација 
цивилног друштва, јединица 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

локалне самоуправе и других 
корисника из Србије у 
програму „Европа за грађане и 
грађанке”, организоване 
презентације, радионице, 
инфо дани, конференције и 
други догађаји у циљу 
подизања капацитета 
потенцијалних корисника за 
успешније учешће у програму 
„Европа за грађане и 
грађанке” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

877 

 

ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА 
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

2. Директор Љубинко Станојевић 

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  49.164.000 RSD  (49.164.000 RSD)  
 

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.1 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Национални 
aкциони програми) 

Орган   
 

01  38.599.000 RSD   
 

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 (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Босна и 
Херцеговина- Србија) 

Орган   
 

01  1.338.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
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 (Регионална и 

Орган   
 

01  1.258.000 RSD   
 

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 

територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Црна Гора-
Србија)  

1.ПК.4 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Хрватска- 
Србија) 

Орган   
 

01  1.001.000 RSD   
 

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 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Мађарска- 

Орган   
 

01  1.005.000 RSD   
 

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 

Србија) 

1.ПК.6 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Бугарска-
Србија) 

Орган   
 

01  1.006.000 RSD   
 

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 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња Румунија-
Србија) 

Орган   
 

01  1.235.000 RSD   
 

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 

Орган   01  1.001.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња, програм 
Југоисточна Европа) 

 препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.9 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња, Јадрански 
програм ADRIATIC) 

Орган   
 

01  1.002.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.10 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 

Орган   
 

01  607.000 RSD   
 

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 

средстава Европске 
уније (Национални 
акциони програм) 

1.ПК.11 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (ИПАРД) 

Орган   
 

01  608.000 RSD   
 

Израда и достављање 
Ревизорског мишљења, као и 
препорука за унапређење 
спровођења програма 
Европске уније и праћење 
њиховог спровођења 

1.ПК.12 Провера делотворног и 
стабилног 
функционисања 
система управљања и 
контроле (системска 
ревизија и ревизија 
операција) у циљу 
законитог коришћења 
средстава Европске 
уније (Регионална и 
територијална сарадња 
- прекогранична 
сарадња, АДРИОН) 

Орган   
 

01  504.000 RSD   
 

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 
 

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   08  12.500.000 RSD   

15  232.000 RSD   

01  3.850.742.000 RSD   
 

Несметано функционисање 
јединица локалних 
самоуправа и институција на 
АП КиМ 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.1 Подршка 
функционисању и 
унапређењу локалних 
административних 
капацитета 

Влада   
 

08  12.500.000 RSD   

01  3.379.964.000 RSD   
 

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 

Влада   
 

01  185.512.000 RSD   

15  232.000 RSD   
 

Функционисање васпитно-
образовних институција на 
територији АП Косово и 
Метохија 

1.ПА.3 Подршка 
функционисању 
здравствених 
институција у складу са 
мрежом здравствених 
институција 

Влада   
 

01  19.000.000 RSD   
 

Функционисање здравствених 
институција на територији АП 
Косово и Метохија 

1.ПА.4 Стручна и 
административна 
подршка 

Орган   
 

01  253.534.000 RSD   
 

Пружена подршка управљању 
и административном 
функционисању Републике 
Србије на територији АП 
Косово и Метохија 

2 Подршка унапређењу 
квалитета живота 
српског и неалбанског 
становништва на 

Влада   56  287.087.000 RSD   

56  592.513.000 RSD   

01  1.264.521.000 RSD   
 

Створени услови за одрживи 
повратак и опстанак српског и 
неалбанског становништва на 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

територији АП Косово и 
Метохија 

КиМ 

2.ПА.1 Подстицај економског 
развоја 

Влада   
 

01  199.162.000 RSD   
 

Унапређен привредни 
амбијент и створени услови за 
одрживи развој у српским 
срединама на КиМ 

2.ПА.2 Изградња и 
реконструкција 
стамбених објеката 

Влада   
 

01  454.047.000 RSD   
 

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 

Влада   
 

01  11.600.000 RSD   
 

Повећан осећај правне 
сигурности српске и других 
неалбанских заједница на КиМ 

2.ПА.4 Подршка социјално 
угроженом 
становништву и процесу 
повратка 

Влада   
 

01  237.065.000 RSD   
 

Повећан осећај социјалне 
сигурности, подршка 
повратницима и побољшање 
услова живота српског и 
неалбанског становништва на 
КиМ 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2.ПА.5 Подршка 
организацијама 
цивилног друштва 

Орган   
 

01  34.630.000 RSD   
 

Повећане активности и 
капацитети организација 
цивилног друштва на КиМ 

2.ПА.6 Заштита културне 
баштине, подршка 
Српској православној 
цркви и културним 
активностима 

Влада   
 

01  279.740.000 RSD   
 

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 

Орган   
 

01  31.899.000 RSD   

56  287.087.000 RSD   

01  3.190.000 RSD   
 

Обезбеђена бесплатна правна 
помоћ ИРЛ, избеглицама и 
повратницима по реадмисији. 

2.ПА.8 ИПА 2014 - Унутрашњи 
послови 

Орган   
 

01  13.188.000 RSD   

56  592.513.000 RSD   
 

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 
 

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 којим се усваја 
Извештај о примени 
препорука број 15, 33 и 39 
из Закључних запажања 
Комитета за људска права 
у вези са Трећим 
периодичним извештајем о 
примени Међународног 
пакта о грађанским и 
политичким правима 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Извештај 
Републике Србије о 
примени препорука број 15, 
33 и 39 из Закључних 
запажања Комитета за 
људска права у вези са 
Трећим периодичним 
извештајем о примени 
Међународног пакта о 
грађанским и политичким 
правима  

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 

НЕ  02. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

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 

2 Закључак којим се усвајају 
Одговори на додатна 
питања Комитета за 
елиминисање 
дискриминације жена у 
вези са Четвртим 
периодичним извештајем о 
примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Одговори на 
додатна питања Комитета 
за елиминисање 
дискриминације жена у 
вези са Четвртим 
периодичним извештајем о 
примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена  

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 

НЕ  05. 2018.  



  

889 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

дискриминације 

3 Закључак о усвајању 
Коментара о Четвртом 
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 – УС, 72/12, 
7/14 – УС и 44/14) 

Усвајају се Коментари о 
Четвртом 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. 2018.  

4 Закључак о усвајању 
Платформе за учешће 
националне делегације на 
70. заседању Комитета за 
елиминисање 
дискриминације жена ради 
представљања Четвртог 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Платформа за 
учешће националне 
делегације на 70. заседању 
Комитета за елиминисање 
дискриминације жена ради 
представљања Четвртог 
периодичног извештаја о 

Конвенција против тортуре и 
других сурових, нељудских 
или понижавајућих казни и 
поступака 
Конвенција о правима детета 
Европска повеља о 
регионалним или мањинским 

НЕ  06. 2018.  



  

890 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

периодичног извештаја о 
примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена 

примени Конвенције о 
елиминисању свих облика 
дискриминације жена  

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 
Четвртог периодичног 
извештаја о спровођењу 
Оквирне конвенције за 
заштиту националних 
мањина 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
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 Четврти 
периодични извештај о 
спровођењу Оквирне 
конвенције за заштиту 
националних мањина  

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 

НЕ  09. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина  
Конвенција о правима особа 
са инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 

6 Закључак којим се усваја 
Извештај о примени 
препорука број 16 и 17 
Комитета за укидање расне 
дискриминације у вези са 
Другим до петог 
периодичног извештаја о 
примени Међународне 
конвенције о укидању свих 
облика расне 
дискриминације 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади („Службени гласник 
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 Извештај о 
примени препорука број 16 
и 17 Комитета за укидање 
расне дискриминације у 
вези са Другим до петог 
периодичног извештаја о 
примени Међународне 
конвенције о укидању свих 
облика расне 
дискриминације  

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  12. 2018.  

 



  

892 

 

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  344.057.000 RSD   
 

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. Благовремено 
припремљена документа у 



  

893 

 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

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;реализоване мере 
предвиђене Акционим планом 
за спровођење Стратегије за 
социјално укључивање Рома и 
Ромкиња Рома у Републици 
Србији за период од 2016. до 
2025. године 

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 

01  35.521.000 RSD   
 

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, 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

културним правима 
Оквирна конвенција за заштиту 
националних мањина  
Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 
 

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 Унапређење 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 

01  276.318.000 RSD   
 

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 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

националних мањина  
Конвенција о правима особа са 
инвалидитетом  
Међународна конвенција о 
укидању свих облика расне 
дискриминације 
 

националне мањине и 
Владиног Савета за 
унапређење положаја Рома и 
спровођење Декаде 
укључивања Рома; 
реализоване мере 
предвиђене Акционим планом 
за спровођење Стратегије за 
унапређивање положаја Рома  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 

2. Вршилац дужности директора Марко Благојевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за управљање јавним улагањима(„Службени 
гласник РС”, број 95/15), Канцеларија обавља стручне, административне и оперативне послове за 
потребе Владе, који се односе на координацију реализације пројеката обнове и унапређења објеката 
јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и планираним пројектима и потребама 
обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости предложених пројеката, утврђивање 
приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења уговорних обавеза и плаћања као и 
друге послове одређене законом или актом Владе. Канцеларија врши стручну оцену реализације 
пројеката обнове и унапређења објеката јавне намене у надлежности Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе у смислу прикупљања података о постојећим и 
планираним пројектима и потребама обнове јавних објеката, процене потреба и оправданости 
предложених пројеката, утврђивање приоритета, координацију поступака јавних набавки, извршења 
уговорних обавеза и плаћања.  

АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о утврђивању 
државног програма обнове 

Члан 3. Закона о обнови 
након елементарне и друге 
непогоде ("Службени 
гласник РС", број 112/15) 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, 

Уредбом се утврђује 
државни програм помоћи и 
обнове након елементарне 
и друге непогоде  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7/14-УС и 44/14) 

2 Одлука о проглашењу 
елементарне и друге 
непогоде 

Члан 5. Закона о обнови 
након елементарне и друге 
непогоде ("Службени 
гласник РС", број 112/15) 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) 

Одлуком се проглашава 
елементарна и друга 
непогода на делу 
територије или целој 
територији Републике 
Србије.  

 
 

НЕ  У току 
године, по 
потреби  

3 Закључак о прихватању 
Извештаја Радне групе за 
обнову и унапређење 
објеката јавне намене у 
јавној својини у области 
образовања, здравства и 
социјалне заштите 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
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 
Радне групе за обнову и 
унапређење објеката јавне 
намене у јавној својини у 
области образовања, 
здравства и социјалне 
заштите са списком 
објеката који ће се 
обновити и унапредити  

 
 

НЕ  У току 
године  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Обнова и изградња 
објеката јавне намене и 
санирање последица 
елементарне и друге 

Влада   11  200.000.000 RSD   

01  2.744.573.000 RSD   
 

Реализација обнове и 
изградње објеката јавне 
намене према утврђеном 
програму, као и ефикасна 
санација последица и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

непогоде. реализација државних 
програма обнове а након 
елементарне и друге непогоде 

1.ПА.1 Координација послова 
након елементарне и 
друге непогоде 

Влада   
 

01  605.000.000 RSD   
 

Реализација, санација и 
завршетак обнове објеката 
означених у државним 
програмима обнове, а везани 
су за отклањање последица 
елементарне и друге непогоде 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА 

2. Вршилац дужности директора Милан Пекић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за борбу против дрога ("Службени гласник РС", 
број 79/14), Канцеларија за борбу против дрога обавља стручне, административне и оперативне 
послове за потребе Владе и послове који су заједнички министарствима и посебним организацијама, 
а који се односе на борбу против дрога. Канцеларија координира рад органа државне управе на 
подручју борбе против дрога, као и прати и координира рад одговарајућих комисија и других радних 
тела из области борбе против дрога. Канцеларија прати појаве, разматра питања, припрема и 
иницира доношење одговарајућег акта и обавља друге послове у вези са применом прописа у борби 
против дрога. Канцеларија учествује у припреми нацрта Националне стратегије за борбу против дрога 
(у даљем тексту: Стратегија), као и Нацрта акционог плана за спровођење стратегије (у даљем тексту: 
Акциони план), координира активности носилаца Акционог плана и прати спровођење Стратегије и 
Акционог плана. Канцеларија учествује у изради нацрта закона, других прописа и аката којима се 
уређује област дрога и борбе против дрога у усклађивању прописа из ове области са прописима 
Европске уније, разматра питања и даје препоруке и предлоге за спровођење међународних 
конвенција из ове области. Канцеларија прати и учествује у пословима који се односе на учешће 
Републике Србије у раду тела Европске уније и Уједињених нација на подручју борбе против дрога и 
координира систем који подразумева прикупљање објективних, упоредивих и поузданих података о 
дрогама, координира и прати постојећу методологију прикупљања, анализирања и доступности 
података о дрогама и борби против њихове злоупотребе и предлаже њихово унапређење и 
усклађивање у складу са препорукама Европског центра за праћење дрога и зависности од дрога (The 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA). Канцеларија на основу 
прикупљених и достављених података израђује стандардизоване и годишње извештаје о дрогама и 
борби против дрога. Канцеларија учествује у припреми, праћењу и спровођењу пројеката 
финансираних из фондова Европске уније и пројеката других међународних организација, везаних за 
делокруг рада Канцеларије и даје предлог расподеле средстава буџета Републике Србије намењеног 
борби против дрога и прати наменско трошење ових средстава. Канцеларија даје претходно 
мишљење у поступку доношења општег и посебних програма и мера за борбу против дрога, програма 
за одвикавање од зависности и бриге о корисницима и зависницима од дрога, које подносе надлежна 
министарства и други надлежни органи. Канцеларија сарађује са органима државне управе и 
органима јединица локалне самоуправе, установама социјалне заштите, васпитно образовним, 
културним, здравственим, научним и другим установама, верским заједницама, и другим удружењима, 
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у поступку предлагања и спровођења превентивних мера и едукације везане за борбу против дрога, 
са становишта информисања грађана о утицају и штетности истих, осмишљава, координира и 
спроводи едукативне кампање.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Превентивна 
здравствена заштита 

Орган   01  18.969.000 RSD   
 

Спроведене активности 
предвиђене Акционим планом 
за период 2018-2021. године  

1.ПА.1 Стручни и оперативни 
послови у области 
борбе против дрога 

Орган   
 

01  18.969.000 RSD   
 

Формиран систем за 
спровођење утврђене 
политике у области борбе 
против дрогау Републици 
Србији  
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КООРДИНАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПРОЦЕСУ 
СА ПРИВРЕМЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА САМОУПРАВЕ У ПРИШТИНИ 

2. Вршилац дужности директора Драган Владисављевић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о оснивању Канцеларије за координационе послове у преговарачком 
процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини ("Службени гласник РС", број 24/15), 
Канцеларија за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама 
самоуправе у Приштини обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са 
привременим институцијама самоуправе у Приштини за потребе Владе и Координационог тела за 
преговарачки процес 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; припремање и организовање састанака 
у оквиру дијалога и административно-техничку подршку тиму за преговоре; као и друге послове 
одређене законом и актима Владе. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе Орган   01  37.815.000 RSD   
 

Постигнути договори у 
преговарачком процесу са 
Привременим институцијама 
самоуправе у Приштини 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЕЛЕКТРОНСКУ УПРАВУ 

2. Вршилац дужности директора Михаило Јовановић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу 
("Службени гласник РС", број 73/17), Канцеларија обавља стручне послове који се односе на: 
пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе и информационих 
система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе; развој и примену стандарда у 
увођењу информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и службама Владе, 
као и подршку у примени информационо-комуникационих технологија у органима државне управе и 
службама Владе; пројектовање, развој, изградњу, одржавање и унапређење рачунарске мреже 
републичких органа; послове за потребе Центра за безбедност ИКТ система у републичким органима 
(ЦЕРТ републичких органа); пружање услуга пројектовањa, развојa и функционисањa интернет 
приступа, интернет сервиса и других централизованих електронских сервиса; планирање развоја и 
набавке рачунарске и комуникационе опреме за потребе органа државне управе и служби Владе, као 
и друге послове одређене посебним прописима. Канцеларија може пружати стручну помоћ другим 
државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе и 
јавним службама у обављању послова из става 1. овог члана за њихове потребе. Послове из става 1. 
овог члана Канцеларија врши за све органе државне управе, осим за оне који због специфичности 
послова имају своје службе за вршење тих послова.  

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Информационе 
технологије и 
електронска управа  

Орган   01  2.070.900.000 RSD   
 

Даље унапређење 
електронске управе кроз 
развој електронских сервиса 
на централном и локалном 
нивоу, аутоматизована 
хоризонтална и вертикална 
размена информација између 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

државних институција, као и 
подизања нивоа коришћења 
информационих технологија 

1.ПА.1 Развој система ИТ и 
електронске управе 
0001 

Орган   
 

01  41.900.000 RSD   
 

Подизање степена 
усклађености услуга 
електронске управе са 
прописаним стандардима 
интероперабилности;  
имплементација услуга кроз 
Портал еУправа који 
обухаватју електронску 
размену информација између 
органа  

1.ПА.2 Развој ИТ и 
информационе 
безбедности 0002 

Орган   
 

01  73.200.000 RSD   
 

Унапређење кључних 
инфраструктурних сервиса; 
обухваћени државни органи 
на државној мрежи  

1.ПК.1 Србија на додир – 
Дигитална 
трансформација за 
развој  

Орган   
 

01  40.000.000 RSD   
 

Успостављање ИКТ 
инфраструктуре  за  
ефикасније пружање еУслуга 

1.ПК.2 Имплементација 
електронских регистара 
органа и организација 
јавне управе и људских 
ресурса у систему јавне 
управе 

Орган   
 

01  155.800.000 RSD   
 

Успостављање метарегистра - 
интероперабилне размене 
података из службених 
евиденција органа 
успостављање регистра 
електронске управе  
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПК.3 Успостављање ЦЕРТ-а  Орган   
 

01  25.000.000 RSD   
 

Заштита од хакерских упада у 
информациони систем 
државних органа 

1.ПК.4 Успостављање Дата 
центра за регистре, 
"Backup" центар и 
"Disaster Recovery" 

Орган   
 

01  95.000.000 RSD   
 

Континуирани рад серверске и 
нфраструктуре 

1.ПК.5 Одржавање 
софтверских лиценци 
Одржавање 
софтверских лиценци 

Орган   
 

01  1.500.000.000 RSD   
 

Ефикаснији рад и 
модернизација државне 
управе располагањем нових 
информационих технологија 

1.ПК.6 Успостављање 
јединственог 
информационог система 
за инспекције - 
еИнспектор  

Орган   
 

01  100.000.000 RSD   
 

Унапређење рада 
инспектората путем 
информатизације пословних 
процеса републичких 
инспектората - Реализација 
фазе 2 - израда заједничке 
информационе платформе и 
модула за појединачне 
инспекције 

1.ПК.7 Набавка хардверске 
инфраструктуре 
потребне за несметани 
рад целокупног ИС за 
инспекције 

Орган   
 

01  40.000.000 RSD   
 

Успостављање несметаног 
рада инспекцијских служби 
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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ СА РУСКОМ 
ФЕДЕРАЦИЈОМ И НАРОДНОМ РЕПУБЛИКОМ КИНОМ  

2. Вршилац дужности директора Недељко Тењовић 

3. Делокруг На основу члана 2. Уредбе о Канцеларији Националног савета за координацију сарадње са Руском 
Федерацијом и Народном Републиком Кином ("Службени гласник РС", број 49/17), Канцеларија врши 
стручне и административно-техничке послове за потребе Националног савета за координацију 
сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином. 

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Подршка раду Владе Орган   01  50.000.000 RSD   
 

 

1.ПА.1 Стручна и 
административна 
подршка спровођењу 
политика Националног 
савета за координацију 
сарадње са Руском 
Федерацијом и 
Народном Републиком 
Кином 

Орган   
 

01  50.000.000 RSD   
 

Успешно спровођење 
Споразума о стратешком 
партнерству између 
Републике Србије и Руске 
Федерације и Споразума о 
свеобухватном стратешком 
партнерству између 
Републике Србије и Народне 
Републике Кине 
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